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Biblioteka szkoły średniej
— jaka jest dzisiaj?
Od dłuższego czasu usiłuję sama sobie
odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być
biblioteka szkoły średniej w dzisiejszych
czasach. Kryzys oświaty trwa mimo wszel
kich prób jej zreformowania. Kolejne kroki
reformy skupiały się zresztą na ogół na
przedmiotach nauczania. Kto by pamiętał
o bibliotece szkolnej! W końcowym okresie
funkcjonowania Biura ds. Reformy brałam
udział w pracy Zespołu ds. Bibliotek. To, co
przygotowaliśmy, chyba nikomu i do nicze
go się nie przydało. Według mnie była to
strata czasu i pieniędzy.
Sytuacja w oświacie nieustannie przypo
mina równię pochyłą: ciągle zjeżdżamy
w dół. Jakie takie funkcjonowanie szkoły
stało się uzależnione od jej możliwości „do
robienia” (wynajem sal, gabinetów lekar
skich i stomatologicznych), od Rady Rodzi
ców i jej funduszu, od różnych sponsorów,
którzy okazjonalnie coś dofinansują. Nie
narzekam — całe szczęście, że są te dodat
kowe możliwości! Dzięki temu można np.
wyremontować sanitariaty szkolne lub ga
binet lekarski.
W moim przypadku dyrekcja przezna
czyła na uzupełnianie zbiorów wszelkie pro
wizje udzielane szkole (np. przez PZU).
W ten sposób udało mi się uzupełnić zbiory

lektur, które stanowią sprawę najpilniejszą,
gdyż szkoła w ciągu ostatnich lat zwięk
szyła liczbę uczniów ponad dwukrotnie,
a liczba lektur pozostała niemal nie zmie
niona. Doszły także nowe tytuły, które
pojawiły się w kanonie lektur po zmianach
programowych. Nie jest to najlepsza meto
da uzupełniania zbiorów (otrzymaną kwotę
należy wydać w określonym czasie) i nie
pozwala ona na robienie tego w sposób
systematyczny. Jednak dobrze, że mamy
taką możliwość, bo Kuratorium (czyli
MEN) nie przewiduje żadnych kwot na
książki i potrzeby biblioteki.
Również Rada Rodziców od czasu do
czasu stara się pomóc nam finansowo. Przy
tych wszystkich trudnościach udaje nam się
utrzymać prenumeratę prasy i czasopism.
Może nie w takiej liczbie tytułów, jak
byśmy chcieli, ale jednak...
Pocieszające jest to, że są wydawnictwa,
które wprowadziły sponsorowaną prenu
meratę dla szkól (np. Wydawnictwo Pró
szyński i S-ka, Wydawnictwo AVT — K or
poracja Sp. z O.O.), w ramach której płacimy
tylko ułamek wartośei całej prenumeraty.
Podziękowania za to należą się w dużej
mierze Komitetowi Badań Naukowych,
który jest tutaj głównym sponsorem. Są też
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wydawnictwa, które oferują swoje tytuły jedy
nie za opłacenie kosztów przesyłki pocztowej.
Otrzymujemy również bezpłatnie rekla
mowe egzemplarze książek (np. z Wydaw
nictwa K. Pazdry czy Wydawnictwa Edu
kacyjnego ŻAK Z. Dobkowskiej). Stanowi
to bardzo dużą pomoc w pracy i pozwala
utrzymywać nasze warsztaty informacyjne
na możliwym poziomie. Wszystkim tym
wydawnictwom chcę na łamach „Porad
nika” złożyć za tę pomoc wyrazy uznania
i podziękowania.
Problem odrębny to nasz rynek wydaw
niczy i księgarski W dużych miastach,
w których są ośrodki naukowe czy uczelnie,
można zawsze coś kupić. W miastach takich
jak Kłodzko, gdzie są 2-3 księgarnie, poja
wiają się problemy, jeśli chodzi o pozycje
naukowe, popularnonaukowe, podręczniki
na wyższe uczelnie czy dla kandydatów na
nie, a nawet słowniki i encyklopedie. Co
z tego, że powinnam uzupełnić zbiory z za
kresu fizyki czy chemii, jeżeli — mając pie
niądze — nie mam w czym wybrać? W księ
garniach jest bardzo wiele kolorowych, pięk
nych pozycji, wydań albumowych (najczęś
ciej bardzo drogich), które są po prostu mało
przydatne. Nie można na nich budować
warsztatu informacyjnego biblioteki. Tu nie
jest potrzebna książka do „pooglądania”;
potrzebna jest dla konkretnej informacji!
Do szkoły trafiają kolporterzy różnych
wydawnictw, lecz to, co oferują, tue odbiega
w niczym od tego, co właśnie przedstawiłam.
Zamawianie drogą wysyłkową też nie daje
pełnej gwaranqi: można w ogóle książki nie
otrzymać (wyczerpany nakład) lub przykro
się rozczarować tym, co otrzymamy (tytuł
uzupełniony krótką notatką o treści nie za
wsze pozwoli właściwie ocenić daną pozyqę).
Jak w takiej sytuacji wygląda biblioteka
szkoły średniej? Biblioteka, która ma prze
de wszystkim być pierwszym ogniwem
w „łańcuchu informacyjnym”, ma przygoto
wywać młodych użytkowników do korzys
tania z bibliotek naukowych wyższych
uczelni, do korzystania z różnych źródeł
informacji, ma — w końcu — zaoferować
swoim czytelnikom najszerszy wachlarz
możliwości w zakresie uzupełniania i po
szerzania wiedzy szkolnej oraz własnych
zainteresowań. N a co powinna się nasta
wić? Wyłącznie na bycie bazą łektur?
Zawsze byłam temu przeciwna. Gdy pod
jęłam pracę, starałam się uzupełnić zbiory

literatury pięknej, także młodzieżowej i fan
tastyki, aby móc zaspokoić różne gusty
czytelnicze. Obserwowałam wówczas duże
zainteresowanie młodzieży literaturą pięk
ną. Gdy z powodu trudności finansowych
nowości literackie zniknęły z biblioteki, czy
telnictwo zaczęło spadać. Obecnie coraz
bardziej zaczyna utrwalać się w świadomo
ści uczniów fakt, iż biblioteka szkolna to
tylko lektury.
Jaką mamy perspektywę?
Brak nowszych wydawnictw w każdej
dziedzinie. „Straty” statystyczne w czytel
nictwie będące efektem ostatnich lat są już
stanem, któremu zaprzeczyć nie podobna.
Trzeba będzie wielu lat, żeby to zmienić.
Lat i możliwości finansowych, które po
zwolą na zakup różnych książek. Marcin
Drzewiecki w artykule Książka, biblioteka
i informacja w środowisku współczesnej szko
ły napisał:
Biblioteka szkolna jest w tym samym stopniu
biblioteką służącą nauce co zainteresowaniom
pozaprofesjonalnym (hobby, rekreacja). Wynika
to ze specyficznego charakteru szkoły, wiążącego
dydaktykę z wychowaniem *.

W dalszym ciągu artykułu autor pisze
o wspólnym obszarze dla bibliotek szkol
nych i akademickich, którym jest praca
z użytkownikiem (uczniem czy studentem)
w zakresie przysposobienia go do samo
dzielnej pracy umysłowej, a nawet nauko
wej. W cytowanym artykule znalazłam po
twierdzenie moich własnych poglądów na
model działalności biblioteki szkoły śred
niej. Tylko to pytanie: JAK?
Przyznaję, że w obecnej sytuacji me po
trafię dać żadnej odpowiedzi. Wszystko jest
nierozerwalnie związane z konkretnymi wa
runkami pracy poszczególnych bibliotek,
szkół oraz z ich możliwościami. Uważam
natomiast, że nic się nie zmieni, dopóki
problem ten będzie rozumiany i rozpa
trywany wyłącznie przez środowisko biblio
tekarskie. Jak dotąd cały czas obserwuję
całkowitą rozbieżność teorii i praktyki.
W teorii — głoszonej przez nasze władze
zwierzchnie i różnych mądrych ludzi —
podkreśla się nasze znaczenie i wartość,
a w codziennej praktyce czujemy się często
jak piąte koło u wozu. Zdrowy rozsądek
podpowiada, że chcąc przeprowadzić re
* „Poradnik Bibliotekarza” 1996 nr 11 s. 2-3.

formy oświatowe, zmiany w zakresie
przedmiotów nauczania, należy przede
wszystkim przygotować odpowiednie za
plecze naukowe (materiały dydaktyczne,
pomoce naukowe, wybór literatury zarów
no dla uczniów, jak i nauczycieli). Postę
powanie odwrotne, które cały czas ma miej

sce, przypomina budowanie domu bez
fundamentów.
Na zakończenie nasuwa mi się pytanie:
może cała ta sytuacja wynika z owej „specy
fiki” polskiej szkoły i po prostu tak ma być?
GRAŻYNA SZPULAK
Kłodzko — Zespół Szkół Ogólnokształcących

Grażyna Bilska

Bliżej potrzeb czytelnika (2)
Poprawa jakości usług w bibliotekach
publicznych to zadanie wciąż aktualne, acz
kolwiek różnie realizowane w naszych bib
liotekach. Mecenat państwa, brak zagroże
nia ze strony konkurencji nie mobilizują
wszystkich sił i środków tak, jak to bywa
w innych gałęziach gospodarki krajowej, co
nie znaczy jednak, że działalność bibliotek
publicznych nie nadąża za „duchem czasu”.
Pozytywne zmiany nastąpiły przede
wszystkim w zakresie czytelnictwa — ro
śnie wciąż liczba czytelników korzystają
cych z różnych form działalności biblioteki
w środowisku, sympatyków i ambasadorów
bibliotek, którzy potrafią upomnieć się
o prawo dostępu do potrzebnej informacji,
dobrej książki dla siebie, swoich dzieci i nie
pełnosprawnej sąsiadki. I chwała im za to,
albowiem przekonywanie władz samorzą
dowych o ważności usług bibliotecznych
bywa niewystarczające, ale z głosem podat
ników i wyborców trzeba się liczyć. Z dru
giej zaś strony aktywna i wymagająca po
stawa mieszkańców wpływa mobilizująco
na bibliotekarzy, którzy muszą kierować się
preferencjami czytelników.
Już dziś bibliotekarze mogą poprawić
jakość swoich usług wykorzystując do tego
celu ankietę sondującą opinie użytkowni
ków o pracy biblioteki
Takie badania
potrzeb przeprowadziły niektóre biblioteki
publiczne województwa wałbrzyskiego. By
ły to biblioteki miast: Duszniki Zdrój (19),
Kłodzko (20), Kudowa (32); biblioteki miast
i gmin: Szczytna Śląska (31), Ząbkowice
Śląskie (64) oraz biblioteka gminy Kłodzko
z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich
(133).
’ Zob. „Poradnik Bibliotekarza" 1996 nr 7/8 s. 13-15.

Z tej anonimowej formy wypowiedzi sko
rzystało łącznie 299 czytelników (w tym 166
z miast i 133 ze wsi), z różnym natężeniem
zaangażowania w poszczególnych bibliote
kach. Nie chodziło jednak o badania aktyw
ności czytelników w tym zakresie, ale mimo
woli można było spostrzec brak doświad
czenia, onieśmielenie, a nawet sporadycznie
niechętny stosunek do sondażu. Świadczy to
o uprzedzeniu społeczności czytelniczej do
swobodnego wyrażania swoich sądów i opinü, pokutujące jeszcze w świadomości nie
których malkontentów.
Na pytania ankietowe zdecydowało się
odpowiedzieć 74% (najwięcej) kobiet w wie
ku 35-50 lat, w tym ze średnim wykształ
ceniem 71%, z wyższym 22%, zawodowym
7% i 26% mężczyzn w rej samej gru
pie wiekowej — z wykształceniem wyższym
29%, średnim 43%, zawodowym 28%.
W grupie powyżej 50 lat również domino
wały kobiety — 65%, mężczyźni stanowili
35%.
Następną liczną (32%) grupę responden
tów stanowiła młodzież w wieku 18-34
lat — i osoby z wykształceniem średnim
78%, z wyższym 16%, zawodowym 6%.
W grupie tej większość stanowiła płeć piękna
69%.
Struktura ankietowanych czytelników na
pewno określi preferencje czytelnicze i wy
magania w zakresie usług biblioteki.
Wyniki ankiety
Pytania dotyczyły trzech głównych zagad
nień: częstotliwości korzystaińa z usług bib
lioteki, co miało na celu poznanie aktywno
ści czytelniczej; oceny oferty usług głównie
wypożyczalni i czytelni oraz działalności
upowszechnieniowej biblioteki w środowi

sku ze wskazaniem dróg poprawy (zakresu
gromadzonych książek, czasopism i form
pracy z czytelnikiem); oceny pracy biblio
tekarzy, dogodności godzin otwarcia pla
cówki i zmian, które w przekonaniu an
kietowanych należałoby wprowadzić.
1. Respondenci, którzy zechcieli wziąć
udział w ankiecie, potwierdzili swoją aktyw
ność także w czjlelnictwie, wskazując na
korzystanie z biblioteki częściej niż raz w mie
siącu — 71%, a niektórzy z nich określili
ściśle częstotliwość swoich wizyt, np. raz w ty
godniu, trzy razy w miesiącu, dwa razy
w miesiącu, bardzo często. W jednej z biblio
tek miejskich 2 osoby — maturzystki —
przychodziły do czytelni codziennie: informa
cję tę potwierdził dyrektor biblioteki. Raz
w miesiącu odwiedziło bibliotekę 26%, rza
dziej niż raz w miesiącu 3% ankietowanych.
2. Również zdecydowana większość czy
telników była zadowolona z usług bibłioteki — w stopniu dobrym 75%, bardzo do
brym 17%, dostatecznym 8%. Brak było
ocen niedostatecznych.
3. Z wypowiedziami tymi koresponduje
pytanie o ocenę oferty czytelniczej i jest
jakby sprawdzeniem szczerości wypowiedzi
respondentów. Tu większość wystawiła oce
nę dobrą — 61%, bardzo dobrą — 24%,
dostateczną — 12%, niedostateczną — 3%.
4. Opinie o pracy bibliotek to wynik
zadowolenia bądź niezadowolenia z wybra
nej czy zaproponowanej przez bibliotekarkę
do przeczytania książki lub uzyskania po
szukiwanej, ściśle określonej lektury. Aż
73% uważa, że czasami nie otrzymali po
trzebnej książki, 16% zawsze wychodziło
z biblioteki z właściwą książką, a 11%
często odeszło bez potrzebnej lektury.
5. O wiele lepiej wygląda zaspokojenie
potrzeb informacyjnych. Zadowoleni za
wsze czytelnicy stanowili 81% ankietowa
nych, czasami nie otrzymało informacji
18%, a często zdarzyło się to 1% użytkow
ników bibliotek.
6. Pytanie o ilość książek, czasopism
i innych zbiorów w bibliotece oraz o zakres
potrzeb miało pomóc w bardziej racjonal
nym gromadzeniu i uzupełnianiu zaso
bów bibłiotecznych Czytelnicy oczywiście
Uzyskane wskaźniki nie stanowią 100%, ponieważ
niektórzy czytelnicy podawali jednocześnie kilka od
powiedzi.

wskazywali na konieczność podniesienia
liczby zakupywanych książek — 85%,
a także na braki w tytułach czaso
pism — 29% i poprawę stanu innych zbio
rów — 16%. Ciekawe, że życzenia czytel
ników w sprawie uzupełnienia zbiorów z li
teratury pięknej — 42% i literatury popu
larnonaukowej — 40% rozłożyły się niemał
po równo.
N a niedobór wydawnictw informacyj
nych (słowniki, encyklopedie) wskazywało
22%. Stworzona możliwość wypowiedzi na
temat dziedziny wiedzy, która jest słabo
reprezentowana w dotychczas zgromadzo
nym księgozbiorze, spowodowała „koncert
życzeń czytełników”, począwszy od „ksią
żek pedagogicznych”, przez techniczne, o li
teraturze, teatrze, świecie, sensacyjne, ro
mantyczne, młodzieżowe, po literaturę do
tyczącą giełdy, marketingu i języków ob
cych. Czytelnicy widzieliby ehętniej w czyte
lni czasopisma polityczne, popularnonau
kowe, młodzieżowe, muzyczne.
7. Z zaproponowanych kilku form działal
ności upowszechnieniowej ankietowani wska
zywali na spotkania z ciekawymi ludźmi —
54%, prawie tyle samo — 52% — oglądało
by prezentowane w bibliotece wystawy, 30%
chce, by organizować konkursy czytelnicze,
imprezy słowno-muzyczne widziałoby w na
szych bibliotekach 29% Ale nie wiadomo,
czy w którąkolwiek z tych imprez czytelnik
wziąłby czynny udział na pewno. Może warto
było w tym miejscu zapytać przede wszystkim
o to, czy w ogóle biblioteka powinna or
ganizować imprezy? Niektórzy respondenci
(3%) uważali, że „powinna skupić się na
działalności typowo bibliotecznej” („zdecydo
wanie tylko działalność biblioteczna”, „wypo
życzać książki to najważniejsze”).
8. Na pytanie o ocenę pracy biblioteka
rzy zdecydowana większość
99% — od
powiedziała, że jest zadowolona i nie ma
zastrzeżeń. W trzech dopisanych uwagach
pojawiły się sformułowania: „nieuprzejmość”, „głośne zachowanie”, „arogancja”,
a także o pozytywnej wymowie: „biblio
tekarki są sympatyczne, chętnie pomagają
w doborze książek”, „obsługę wypoŻ3'Czalni
typuję jako najlepszą, najsympatyczniejszą
i kompetentną w całym województwie”.
9. Z godzinami otwarcia bibliotek zgo
dziło się 94%, tylko 6% miało inne propo-
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zycje: „otworzyć bibliotekę w wolną sobo
tę”, otworzyć wcześniej, np. od 9°°, kończyć
pracę później —do 20°°, niektórzy poda
wali konkretne godziny otwarcia. Jest to
materiał do analizy dla dyrektora i pracow
ników, już w konkretnej bibliotece.
10. Bardzo interesujące pytanie o zmia
ny, jakie powinny być wprowadzone w bib
liotece, przyniosło całą gamę zaobserwowa
nych bolączek bibliotek. Nie wszyscy jed
nak ankietowani zechcieli w ogóle pomyśleć
chwilę i odpowiedzieć na to pytanie. 189
osób, czyli 63%, w ogóle nie wyraziło
swojego zdania. 72 osoby — 24% — nic by
nie zmieniło, pozostałe 38 osób — 13% —
określiło życzenia, które można by podzie
lić na dwie grupy.
Pierwsza dotyczy lokalu i urządzeń w bib
liotece. Tu wymieniano konieczność „zwięk
szenia metrażu”, bo trudny jest dostęp do
półek, większych pomieszczeń na bibliotekę
i czytelnię, pomalowania pomieszczeń, zmia
ny oświetlenia; pisano, że należy wyposażyć
czytelnię w nowe krzesła, poprawić estetykę
wnętrz, kupić nowoczesne meble, komputer
(dużo postulatów), nowe regały, zmienić
drzwi wejściowe, wykładzinę, sanitariaty.
Druga grupa zagadnień to sprawy mery
toryczne, a więc: więcej nowych książek
(prawie wszyscy wymieniali taką potrzebę),
„choć to tylko myślenie życzeniowe”, jak
stwierdziła kobieta lat 34, wykształcenie
wyższe; umożliwić samodzielne wybieranie
książek, zorganizować lepszy dostęp do
książek, wydłużyć czas pracy. Wiele życzeń
miało postać haseł; cisza w czytelni, ciszej
w bibliotece, więcej czasopism o kompute
rach; wprowadzić komputeryzację, kompu
terowy katalog książek, założyć punkt w bi
bliotece, aby można było podzielić się spo
strzeżeniami na temat pobytu w uzdrowi
sku, wymienić książki stare na nowe; więcej
konkursów (kilka wypowiedzi młodzieży),
podwyższenie kwalifikacji obsługi, sprzęt
audiowizualny.
WNIOSKI
O potrzebie istnienia bibliotek
Społeczeństwo ewoluuje, zmieniają się
zainteresowania czytelnicze oraz funkcje sa
mego czytania, co obliguje biblioteki do
zwiększenia oferty usług i określenia kie
runków działalności na najbliższe lata.

W rozważaniach o przyszłości bibliotek
w Stanach Zjednoczonych pojawiły się pro
jekty społeczeństwa „bez papieru”, które
korzysta głównie z informacji elektronicz
nej, oraz poglądy teoretyków bardziej
„umiarkowanych”, traktujących informację
elektroniczną jako uzupełniającą do infor
macji drukowanej. Przeważa jednak dąże
nie do łączenia przez biblioteki publiczne
funkcji upowszechniania książki i funkcji
mediateki (możliwość korzystania z wideo,
nagrań, gier i programów komputerowych)
oraz ośrodka informacji. Uważa się, że
przekształcenie bibliotek publicznych wyłą
cznie w agendę informacyjną byłoby sprze
czne z jej społecznymi funkcjami pośred
nika w dostępie do kultury i wiedzy.
W Niemczech głównym zadaniem biblio
tekarzy w nowoczesnych bibliotekach pub
licznych jest dystrybucja informacji, inaczej
niż np. we Włoszech, gdzie biblioteki pub
liczne postrzegane są jako miejsce przecho
wywania dóbr kultury.
Podobno również Internet nie zagraża
tradycyjnej humanistycznej kulturze. Bada
nia przeprowadzone w Stanach Zjednoczo
nych wykazują, że użytkownik sieci zaczyna
o wiele częściej sięgać po książkę lub powa
żne czasopismo niż osoba o tym samym
statusie społecznym i wykształceniu, która
z sieci nie korzysta. Na razie nie musimy
obawiać się wkraczających do naszych bib
liotek publicznych nowych mediów, gdyż
tempo ich wdrażania jest rzeczywiście „żół
wie”, co wcale nie podoba się czytelnikom,
którym marzy się biblioteka przestronna,
estetycznie urządzona, wyposażona w no
woczesny sprzęt audiowizualny, skompute
ryzowana.
O potrzebie przystawalności oferty książ
kowej do oczekiwań czytelników
Oczekiwania czytelników dotyczą przede
wszystkim z a s p o k o je n ia p o tr z e b r e 
k r e a c y jn y c h , o czym świadczą wskaza
nia na poprawę w zakresie zakupu książek
z literatury pięknej. W drugiej kolejności
niezbędne jest tw o r z e n ie b a z y n a u k o 
wej i in f o r m a c y jn e j dla pracowników
nauki, studentów, uczniów, biznesmenów
i innych poszukujących wiadomości z róż
nych dziedzin wiedzy. Zarówno w pierw
szym, jak i w drugim przypadku konieczna
jest poprawa w gromadzeniu zbiorów.

Zapisy na „kolejkowe listy”, które wyda
wać by się mogło, że odeszły w niehlubną
przeszłość, są faktem w naszych bibliotekach.
Nie wiadomo, czy cieszyć się, czy ubolewać?
Na pewno samo korzystanie z bibliotek jest
wartością i z tego się cieszymy, a rozbudzone
zainteresowania oraz czytanie książek, które
stało się już dla wielu mieszkańców nawy
kiem, to także rezultat pracy bibliotekarzy.
Naprawdę biblioteki upowszechniają czytel
nictwo, a nawet kreują przyszłych klientów
księgarń. Skromne środki finansowe zmuszają
je do zakupów racjonalnych, głęboko przemy
ślanych i trafionych w potrzeby czytelników.
Najczęściej nabywane są pojedyncze egzem
plarze bestsellerów (zapisy!), powieści, klasyka,
biografie, wydawnictwa informacyjne i ency
klopedyczne, przy czym biblioteki korzystają
ze wszystkich dostępnych źródeł ułatwiających
celowe gromadzenie: od zaleceń wojewódzkiej
biblioteki po mass media i sugestie użytkow
ników. Zdecydowana większość klienteli bibliotek publicznych chce mieć dostęp do n o 
w ych wydawnictw. Jakich preferencji w za
kupie domagają się czytelnicy, to już wła
ściwość środowiska, którą bibliotekarze
muszą poznać i trafnie określić.
O potrzebie postrzegania biblioteki
jako swojej
Czytelnik będzie identyfikował się z bib

lioteką, jeśli zawsze znajdzie w niej potrzeb
ną książkę i poszukiwaną informację, w ci
szy, spokojnie poczyta prasę, pożyczy kase
ty do nauki języka, porozmawia z sym
patyczną bibliotekarką, co w mniejszych
miejscowościach jest rzeczą naturalną, spoj
rzy na wystawę książek. Prawie wszyscy
ankietowani byli zadowoleni z działalności
biblioteki i często ją odwiedzają, a więc
miernikiem jakości usług jest stopień, w ja
kim spełnia ona oczekiwania użytkownika.
Przy czym liczy się tu wiedza i uprzejmość
personelu, gotowość do świadczenia usług,
fizyczna prezentacja zbiorów, wystrój
wnętrz.
Każda biblioteka powinna być otwarta
na kontakty z czytelnikami z różnych
grup społecznych (dzieci, młodzież, starsi,
niepełnosprawni, bezrobotni) i o różnym
wykształceniu, nawiązywać kontakt z po
szczególnymi
środowiskami,
zakładać
stowarzyszenia przyjaciół biblioteki, za
praszać na imprezy, interesować się
tym, jak jest widziana w społeczności
lokalnej.
Poznać potrzeby czytelnika po to, by
zadbać o ich zaspokojenie, to bezsprzecznie
najważniejsze zadanie każdej współczesnej
biblioteki.
Bardzo dziękuję Koleżankom i Ko
legom za pomoc w przeprowadzeniu
ankiety.

Grażyna Schlender

Zainteresowania czytelnicze młodzieży
(badania ankietowe)
Badania dotyczące zainteresowań czytel
niczych młodzieży w wieku 15-19 lat zostały
przeprowadzone jesienią 1996 r. w biblio
tekach gminnych województwa kaliskiego.
Badaniami zostało objętych 38 gminnych
bibliotek, do których wysłano po 10 ankiet.
Ostatecznie udział w badaniach wzięło 30
bibliotek wiejskich — przesłały one do Bib
lioteki Wojewódzkiej 284 ankiety. Zdecydo
waną większość respondentów stanowiły
dziewczęta — 69,4% ogółu, chłopcy —
30,6%.

Ankieta, na podstawie której przepro
wadzono badania, została opracowana
w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wo
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Asnyka w Kaliszu, a jej celami było
wykazanie:
• w jakim stopniu księgozbiór znaj
dujący się w bibliotekach wiejskich
zaspokaja potrzeby czytelnicze mło
dzieży,
• jakich książek jest za mało, a jakich za
dużo w bibliotekach gminnych.

• jakie są upodobania czytelnicze mło
dzieży, rozpatrywane pod kątem preferowa
nych rodzajów i gatunków literackich oraz
autorów.
Generalnym zaś celem było uzyskanie
informacji, w jakim kierunku z punktu
widzenia młodzieży należy przeprowadzać
aktualizację zbiorów, tak aby biblioteki
w jak największym stopniu zaspokajały po
trzeby czytelnicze nastolatków.
Wyniki badań
Rodzice 32% ankietowanych prowadzą
indywidualne gospodarstwa rolne, rodzice
pozostałych osób (68%) pracują zawodowo
poza rolnictwem.
48% ankietowanej młodzieży nie korzy
sta z żadnej innej biblioteki oprócz gminnej
biblioteki publicznej, a 62,7% korzysta je
szcze z biblioteki szkolnej. Poza tym mło
dzież, szczególnie dojeżdżająca do szkół
średnich, korzysta z bibliotek na terenie
Kalisza, zaś młodzież studiująca — z bib
liotek uniwersytetu wrocławskiego, poznań
skiego i łódzkiego.
Z części ankiety dotyczącej upodobań
czytelniczych wynika, że dziewczęta gustują
w książkach opisujących życie młodzieży,
o tematyce miłosnej, psychologicznej i przy
godowej. Wśród chłopców największą po
pularnością cieszą się książki przygodowe,
sensacyjne, fantastyczne i horrory.
Najmniejsze zainteresowanie zarówno
jednej, jak i drugiej grupy budzą biografie
oraz książki o przyrodzie i jej ochronie.
Kolejne pytanie ankiety dotyczyło na
zwisk najbardziej poczytnych pisarzy. I tak
chłopcy najchętniej sięgają po książki
Szklarskiego, Sienkiewicza, Nienackiego,
nieco rzadziej po MacLeana, Higginsa,
Kinga, Niziurskiego, Bahdaja, Folleta.
Chłopcy wymieniają też autorów literatury
powszechnie uważanej za dziewczęcą Krystynę Siesicką, Małgorzatę Musiero
wicz, Ewę Nowacką oraz autorów książek
poświęconych seksuologii
Lwa Starowi
cza, Michalinę Wisłocką.
Autorami najczęściej wymienianymi
przez dziewczęta są: Siesicka, Musierowicz
i Sienkiewicz. Nieco mniejsze zainteresowa
nie budzą książki L. M. Montgomery,
Chmielewskiej, Whartona, Niziurskiego,
Nienackiego. Dziewczęta wskazują także na
literaturę romansową i wymieniają autorki

tego gatunku — Rodziewiczównę, Steel,
Nurowską, Collins. Duże zainteresowanie
budzą także książki naukowe i popular
nonaukowe Freuda, Wołoszańskiego, a tak
że poezje Tuwima, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Miłosza, Herberta.
W kolejnym pytaniu ankietowani pro
szeni byli o podanie tytułu ostatnio prze
czytanej książki. Zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta najczęściej wymieniali lektury
szkolne. Prócz tego chłopcy podawali także
Winnetou, Tajemniczą wyspę. Zew krwi, Bialy kiei. Przygody Tomka Sawyera, Dzień
szakala. Drogę do science-fiction, natomiast
dziewczęta — takie tytuły jak love story.
Duma i uprzedzenie. Branki w jasyrze. Wszy
stkie pary tańczą. Porwanie, Koniec lata,
Ptasiek, Malowany ptak. W dalszej kolejno
ści wymieniały książki m.in. poświęcone
tematowi narkomanü, np. Dzieci z dworca
ZOO, Pamiętnik narkomanki.
Młodzież pytana, jakich książek jest za
mało w bibliotekach wiejskich, odpowiada
ła, że najbardziej odczuwa się brak lektur,
książek o życiu młodzieży, nowości wydaw
niczych. Chłopcy wskazywali na brak
książek Kirsta, Szklarskiego i horrorów,
a dziewczęta oczekiwały większej liczby po
zycji Whartona, Kosińskiego, Nowackiej,
Sienkiewicza oraz wydawnictw dotyczących
popularnych aktorów i zespołów muzycz
nych.
Respondenci zgodnie deklarowali, że
gdyby byli bibliotekarzami, kupowaliby du
żo więcej czasopism, zwłaszcza magazynów
ilustrowanych i czasopism popularnonau
kowych.
Na pytanie— jakie książki są Twoim
zdaniem zbędne w bibliotece, 19,3% re
spondentów nie miała zdania, 24,6% uwa
żało, że potrzebne są wszystkie. Pozostałe
osoby sądzą, że zbędne są romansidła, hor
rory, wydawnictwa społeczno-polityczne,
pornograficzne, stare przewodniki i dzieła
Lenina.
Informacje o książkach, które warto
przeczytać, młodzież czerpie przede wszyst
kim od rówieśników, w dalszej kolejności
od bibliotekarzy, ze środków masowego
przekazu, nauczycieli, a na końcu od rodzi
ców.
Zainteresowania młodzieży książką ińe
ograniczają się do korzystania z bibliotek
zinstytucjonalizowanych. Tylko 12,3% ba
danych nie ma wcale księgozbioru domo

wego, 20% posiada małe biblioteczki do
mowe liczące nie więcej niż 50 wol. Naj
więcej — 45,7% badanych ma księgozbiory
liczące 50-200 pozycji, 17% 200-350 wol.,
4,2% — 500 wol. Dwie osoby, tj. 0,7%
ankietowanych, pretendują już do miana
bibliofilów, ponieważ ich zbiory liczą ponad
1000 książek.
WNIOSKI
• Młodzi czytelnicy sięgają do zestawu
lektur, z którego korzystali ich rodzice,
a czasami i dziadkowie, czyli wybierają
Tomka Szklarskiego, Pana samochodzika
Nienackiego, Winnetou Maya i bohaterów
Sienkiewicza. Nie sposób stwierdzić, czy
repertuar czytelniczy chłopców jest tak
konserwatywny ze względu na indywidual
ne upodobania czy na brak nowszych pozy
cji w bibliotece.
• Na uwagę zasługuje to, że młodzież,
gdyby miała wpływ na dobór księgozbioru,
prócz lektur, które są koniecznością, prefe
rowałaby obok książek o tematyce młodzie
żowej i sensacyjno-przygodowej pozycje eneyklopedyczno-słownikowe i literaturę po
pularnonaukową.

• Podobnie jest w dziedzinie czasopism.
Obok magazynów popularnych o charak
terze konsumpcyjnym
„Bravo”, „Popcorn”,
.Jestem”, .JDziewczyna”, zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta zaprenumerowaliby „Świat Wie
dzy”, „Świat Nauki”, „Wiedzę i Życie”. Fakt
ten może wskazywać na brak pozycji nauko
wych i popularnonaukowych lub na zestarze
nie się i dezaktualizację wiedzy naukowej
zawartej w książkach tego typu zgromadzo
nych w bibliotece.
• Na podstawie przeprowadzonych ba
dań można zauważyć renesans książki
wśród młodzieży wiejskiej. Przy zaspokaja
niu swoich zainteresowań kulturalnych
młodzież korzysta przede wszystkim z bib
lioteki publicznej, która w środowisku wiej
skim pełni rolę centrum kulturalnego.
Wyniki tych badań zostały przedstawione
i omówione na seminarium poświęconym czytel
nictwu dzieci i młodzieży dnia 21 X 96 r. oraz na
spotkaniu z bibliotekarzami Sieci Miejskiej Wo
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kaliszu dnia 16 XII 96 r.
Autorka jest kierownikiem
Działu Instrukcyjno-Metodycznego
WiMBP w Kaliszu

List do redakcji
DROGA REDAKCJO!
W bibliotece pracuję od r. 1989. Już w r.
1991 Wydziały Oświaty przestały przekazy
wać fundusze na potrzeby bibliotek szkol
nych. Można by się cieszyć, a nawet uspra
wiedliwiać - nie ma pieniędzy, nie ma zaku
pów, jest więc mniej pracy. A przecież nie
o to chodzi...
Na rynku księgarskim pojawiło się uówczas tyle nowości - wartościowych i pięknie
wydanych lub tylko pięknie wydanych! Ceny
jednak, bardzo wysokie, mocno ograniczały
możliwości kupujących. Obecna sytuacja ma
terialna większości społeczeństwa pozwala na
coraz rzadsze zakupy.
Kolorowe, z pięknymi ilustracjami książki
ciągnęły oczy dzieci na wystawach księgar
skich i dlatego postanowiłam walczyć o no
wości dla naszych uczniów (mamy również
w szkole dzieci z zawierciańskiego Domu
Dziecka). Oprócz sumy otrzymanej z jun-
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duszy Komitetu Rodzicielskiego udało mi się
w latach 1991-1996 zdobyć około 38 min
starych złotych. Było to możliwe dzięki przy
jaciołom moim i szkoły, byłym uczniom, lote
riom, kiermaszom, darom takich sponsorów
jak „Stomil” Zawiercie, „Przędzalnia Baweł
ny Zawiercie”, DK „Olga" oraz rodzicom
naszych uczniów. Zakupy robię w księgar
niach, ale i w hurtowniach, i w Składnicy
Księgarskiej.
Mamy wspaniałe wydania encyklopedycz
ne, przyrodnicze, słownikowe i moc nowości
„do czytania" dla dzieci młodszych, dla
dziewcząt i chłopców. Nawet licealiści - nasi
byli uczniowie - przychodzą do naszej biblio
teki po materiały do referatów i wypracowań,
a także po powieści młodzieżowe, któ
rych - jak mówią - nie ma u nich w biblio
tece. Na koniec roku zabierają swoje karty
czytelnika, by móc pokazać je swojej polo
nistce i bibliotekarce. A ja się cieszę, że mogę
im pomóc.

Nasza szkoła powstała w r. 1913, ma więc
84 lata. Mieliśmy jubileusze 75- i 80-lecia.
Przygotowujemy się do następnego okrąg
łego jubileuszu - 85-lecia w roku szkolnym
1997/98. Zrozumiałe, że w sędziwej szkole
musi być równie sędziwa biblioteka. Niestety,
niewiele wiemy o jej istnieniu i działalności
przed rokiem 1939, ale już w powojennych
protokołach Rady Pedagogicznej (z 19 mar
ca 1945) są pewne wzmianki o podjęciu
pracy przez bibliotekę szkolną. Uświadomi
łam sobie, że jeśli działalność biblioteki
rozpoczęła się na dobre w marcu 1946 roku,
to moglibyśmy obchodzić złoty jubileusz 50lecia istnienia naszej placówki. Pomysł zor
ganizowania jubileuszu nasunęła mi Wasza
redakcja - jakaś biblioteka miejska obchodzi
ła rocznicę istnienia. Zapaliłam się do tego
pomysłu. Przedstawiłam swój projekt Dyrekcji
i uzyskałam entuzjastyczną aprobatę.
Przygotowałam wiele konkursów - 2 czytel
nicze, 2 recytatorskie, ogólnoszkolny plastycz
ny, przebrań literackich dla młodszych uczniów,
konkurs recenzji dla ósmoklasistów, ekslibrisu.
Biblioteczną listę Bestsellerów, 2 przedstawie
nia kukiełkowe oraz Cukierenkę „literac
ką” - poświęconą Urszuli leszczyńskiej, za
wierciańskiej przedwojennej poetce. W konkur
sach wzięło udział - o dziwo! - ponad 60%
naszej młodzieży. Odbyły się ponadto .Jubile
uszowy Kiermasz pod Parasolem" (260 pozycji
za 260 zł) i loteria książkowa.
Końcowa wystawa, którą zwiedzili wszyscy
uczniowie i nauczyciele, obejmowała wy
stawę kronik szkolnych od r. 1939 do dnia
dzisiejszego, nagrodzone, naprawdę piękne
prace plastyczne, ekslibrisy zaprojektowane
dla naszej biblioteki, wiersze uczniów ( w tym
o bibliotece), książki najstarsze ( nawet

z r. 1901 i 1905!), piękne, kolorowe, nowe
i najnowsze wydania oraz - uwaga! - auto
grafy współczesnych autorów książek dla
dzieci i młodzieży, ich listy, wiersze, po
zdrowienia i ponad 20 nadesłanych książek.
Na moją listowną prośbę o autograf (listy te
były długie, bardzo serdeczne i opowiadały
o naszej uroczystości bibliotecznej) odpowie
działo 13 ludzi pióra. Byli to: Ewa Nowacka,
Małgorzata Musierowicz, Marta Tomaszew
ska, Wanda Chotomska, Joanna Papuzińska,
Maria Krüger, Wojciech Żukrowski, Maciej
Kuczyński, Józef Ratajczak, Wiktor Woro
szylski, Szymon Kobyliński, Sobiesław Zasa
da oraz syn Stanisława Rogaczewskiego.
Przemiłe listy, serdeczne życzenia dla
szkoły, biblioteki, uczniów i dla mnie (!),
autografy, wiersze, rysunki (Szymon Koby
liński ) i liczne książki z sympatycznymi wpi
sami pozwoliły mi stworzyć niecodzienną wy
stawę, która wraz z notkami biograficznymi
i ciekawostkami o pisarzach prezentowała się
okazale.
Na zakończenie obchodów jubileuszowych
wręczono uroczyście główne nagrody - w li
czbie 80 - za łączną sumę 6 min starych
złotych. Pieniądze na nagrody zdobyłam ,fiomowym" sposobem. Były to książki, przybory
szkolne (pióra, długopisy, pisaki, piórniki),
zegarki, maskotki, drobne zabawki itp. Zaku
pili te przedmioty zaprzyjaźnieni rodzice,
moje koleżanki i uczniowie. Wszyscy uczest
nicy konkursu otrzymali batoniki czekolado
we (288 sztuk) uzyskane od znajomego właś
ciciela „Mir-Maru" w Zawierciu, a najpięk
niejsze książki ofiarował DK „Olga" z Za
wiercia.
7 marca minęło 7 lat od powstania
Cukierenki „literackiej". Istotą tego po-

myslu jest, że goście są jednocześnie ucze
stnikami, a celem jest obcowanie z poezją.
Młodzież - chętna i zaprzyjaźniona z biblio
teką - recytuje wiersze tematycznie związane
z posianiem kolejnego spotkania. Wprowa
dzenie, czasem gawęda biograficzna lub cie
kawostki o poecie - to należy do biblioteka
rza. Były już: „Spotkanie z balladą”, „Bole
sław Leśmian”, „Ulubione wiersze", „Wiersze
z kobietą w tytule", „ILalina Poświatowska",
„Gałczyński", „Konopnicka i Jachowicz",
Cukierenka na Boże Narodzenie i Welkanoc
( w postaci napisanej uprzednio inscenizacji
z wprowadzeniem tradycji ludowych i naro
dowych), „On i Ona" i inne.
Dziewczęta często pieką ciasto, a nieod
łącznym atrybutem naszych spotkań są świe
ce i jabłko ze świecą, które jest jednocześnie
symbolem na specjalnie przygotowywanych
zaproszeniach.
C u kieren ka
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CLiteracka

Czasem Cukierenkę oglądają zaproszeni
goście, np. pani Dyrektor, Grono, Sponsorzy,
Nauczyciele-Emeryci, redaktorka „Gazety
Zawierciańskiej". W lokalnej gazecie ukazał
się kiedyś bardzo ciepły artykuł o naszej
działalności.
Bywa, że spotkanie miłośników poezji
okraszą kolędy lub próby poezji śpiewanej
przy gitarze. Bywalcy się zmieniają, młodzież
wyrasta i opuszcza naszą szkołę, ale nie
Cukierenkę.
W ciągu ostatnich lat w naszych spot
kaniach brało udział 5 uczniów-licealislów (J
I ß Zawiercie). Dziś już nie mogą - studiują
w Sosnowcu, Katowicach, Lublinie i Wocławiu. Miłe, że nadal pamiętają - piszą, przy
jeżdżają, odwiedzają bibliotekę... i mnie. Cie
szę się z książek, jubileuszu, Cukierenki i od
wiedzających mój przybytek uczniów!
lĄczę pozdrowienia
HALINA KHLA-ŻMUDA
Pod listem dopisek:

Serdeczne pozdrowienia od dyrektora
szkoły. Jestem dumna, że mam Taką Biblio
tekarkę M’ takiej bibliotece.
mgr EIŻB/£TA SPLRA
A. 6 t ! O N lH S t e t

Na Dzień Bibliotek

W katalogu rozmyślań
K to w biblioteczne wejrzy kartoteki,
znajdzie współczesne i przebrzmiałe wieki.
Tu na regałach ciążą tomów sterty
i w każdy umysł stosowne oferty
ślą tytułami, kuszą obwolutą,
jak stół biesiadny zastawiony suto.
Do degustacji intelekt wszak gotów,
zwłaszcza gdy chłonny, skłonny do polotów,
do wzbogacania rozmyślań i przeżyć,
więc w księgozbiorze głód wiedzy uśmierzy.

Tu w bibliotece wiruje świat cały,
liryka nas wzrusza, straszą kryminały,
historia, sztuka, słowniki, albumy
serwują wiedzę w spragnione rozumy.
*
Garnie się zatem ludzi rzesza światła,
seniorzy, młodzież, studenci i dziatwa
i każdy, komu czar literatury
jest darem życia i ludzkiej natury.
K R Y S T Y N A M A K K O W iC

czytelniczka z 7. RBP dla Dorosłych
Łódź-Górna

I N F O R M U J E M Y A U T O R Ó W , że dysponując niewielką objętością numerów nie m oże
my kwalifikować do druku artykułów przekraczających 10 znormalizowanych stron (30
wierszy) maszynopisu. Zastrzegamy sobie prawo do skracania, adiustacji tekstów, n ad
awania własnych tytułów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść
ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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Marian Filipkowski

Biblioteka Pedagogiczna Hrabstwa Montgomery —
przestronna i nowoczesna
w świecie bibliotek USA, bogatym, róż
norodnym i nowoczesnym, istnieją również
biblioteki pedagogiczne, wrośnięte w sy
stemy oświatowe wielu stanów. O ich funk
cjonowaniu decydują przede wszystkim
możliwości ekonomiczne oświaty stanowej
oraz liczebność środowiska nauczycielskie
go w hrabstwie (powiecie) i w dużych mia
stach, głównie zatrudnionego w szkolnic
twie publicznym. Należą do grupy bibliotek
specjalnych, usytuowanych przy inspekto
rach oświaty. Wysoki stopień ich automaty
zacji jest wymogiem od dawna obowiązują
cym. Jak na profesjonalne placówki przy
stało, pracują w nich bibliotekarze wysoko
wykwalifikowani, odciążeni od prostych
i powtarzających się czyimości przez tak
zwanych pomocników bibliotekarza.
W stanie Maryland biblioteki te zaczęły
powstawać na przełomie łat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych, są więc nieco młodsze od
naszych książnic pedagogicznych. Podob
nie było i w innych stanach. Czyżby na
ich narodziny miały jakiś wpływ i nasze,
nad Wisłą wypracowane doświadczenia?
Wszakże motywy, jakimi się tam kierowa
no, były zbliżone do naszych polskich prze
słanek. Najogólniej mówiąc, były to, po
pierwsze, rozmaite potrzeby nauczycieli
nieustannie się edukujących, oraz po dru
gie — przekonanie nadzoru pedagogiczne
go, że dla racjonalnego zaspokojenia tych
potrzeb należy stworzyć zaplecze biblioteczno-informacyjne z prawdziwego zdarze
nia.
W takiej sytuacji nasuwa się oczywisty
wniosek, iż tego rodzaju placówki nie są li
tylko naszą polską specyfiką. Doświadcze
nia amerykańskie wyraziście przekonują, że
mimo dobrze i nowocześnie funkcjonują
cych tam bibliotek publicznych i szkolnych
książnice, o których mowa, są w USA
potrzebne i — podobnie jak w Polsce —
nobilitują środowiska nauczycielskie.
Podobieństw zauważyłem tam bardzo
dużo. I to nie tylko natury bibliotecznej, ale

i oświatowej. Oto na przykład bibliotekarze
placówki wymieińonej w tytule i bibliotek
pedagogicznych województwa olsztyńskie
go aktywnie wspomagają swych na
uczycieli w urzeczywistnianiu hasła, tam
brzmiącego —„Sukces dla każdego ucznia”,
a u nas — „O sukces każdego ucznia”. Na
jedno przecież wychodzi.
Jak widać, pewne idee i teorie pedagogicz
ne nie znają granic. W tym przypadku duch
Ellen Key ’ przeniknął do wielu systemów
oświatowych na świecie i wciąż inspiruje
nauczycieli pragnących, by każdy uczeń
mógł osiągnąć sukces szkolny na miarę
swych możliwości. Zatem kiedy mówiono
o realizaq'i tego uniwersalnego hasła peda
gogicznego, „zapachniało” mi wówczas
mądrością polityki oświatowej Warmii
i Mazur
szczególnie ambitnie kreowanej przez dra
Andrzeja G e rs z b e r g a , kuratora oświaty
i wychowania z lat 1972-1984. I nie ukry
wam, że oświata hrabstwa Montgomery
stała mi się przez to jakoś bardziej bliska
i znajoma. Nic więc dziwnego, że poczułem
się prawie jak u siebie w domu. W każdym
razie było to na pewno uczucie dające
satysfakcję polskiemu nauczycielowi bib
liotekarzowi.
Zwiedzona przeze mnie biblioteka jest
bardzo otwarta na współpracę z biblio
tekami swego lokalnego otoczenia — bliż
szego i dalszego; hrabstwa, stanu i Wa
szyngtonu. Wydane przez nią dwa prze
wodniki dotyczące zarówno własnej placó
wki, jak i bibliotek działających na obszarze
wyżej wymienionym, wychodzą bardzo sku
tecznie naprzeciw oczekiwaniom czytełińków, zwłaszcza studiujących. Zostały wyda
ne w dużych nakładach, tak że praktycznie
mogą trafić do rąk wszystkich użyt
kowników biblioteki. Przewodnik po bib’ E. K ey: Stulecie dziecka. Wyd. 3. Warszawa 1928.
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w czytelni z autorem rozmawia mgr Elżbieta Dyba, Polka pracująca w bibliotece Andrew’s Episkopal
School.

liotekach zawiera dużo ważnych informacji,
m.in. takich jak: usługi stosowane w róż
nych placówkach, odpłatność za korzy
stanie z niektórych bibliotek, np. prywat
nych, ceny kserokopii, fax itp. Natomiast
w informatorze o działalności książnicy
własnej czytamy, że biblioteka jest nie tylko
wybitnym zbiorem profesjonalnej literatury,
ale także wysoce nowoczesnym centrum
informacji, które pozwala czytelnikom na
dostęp do materiałów i baz danych z całego
kraju i świata. Dyrektorka biblioteki, pani
Karen D o w lin g , powiedziała, że jej pla
cówka jest tak zadomowiona w systemie
szkolnym Montgomery County Public
Schools, iż może spełniać wszelkie marzenia
swoich czytelników.
Takiej koncepcji informacji dla czytel
ników nie zauważyłem w innych biblio
tekach, które zwiedzałem.
Siedziba biblioteki mieści się w Rockville,
stolicy hrabstwa położonej na obrzeżach
Waszyngtonu. Olbrzymi budynek, w któ
rym placówka rozlokowała się wygodnie
i nowocześnie, jest przede wszystkim siedzi
bą inspektora oświaty oraz różnych instytuq’i, wspomagających jego działalność. Zbu
dowany na planie kwadratu spełnia chyba
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wszystkie funkcje i powinności admini
stracyjne i pedagogiczne wobec szkolnictwa
publicznego. Pod jednym bowiem dachem
mieszczą się obok siebie niejako organicznie
powiązane
administracja oświatowa hrab
stwa, ośrodek instrukcyjno-programowy, po
radnia psychologiczno-pedagogiczna, wresz
cie biblioteka, której właściwa nazwa brzmi;
THE PROFESSIONAL LIBRARY
of Montgomery County Public Schools.
Mają tam również swoją siedzibę or
ganizacje społeczne i związkowe. Wspólny
dach zbliża i integruje w działaniu ludzi
i programy.
Lokal biblioteki ma niespotykany ksztah
i rozkład pomieszczeń. Znajduje się na par
terze tego czworoboku. W części środkowej
(największej) jest duża sala z wieloma
drzwiami wokół niej, prowadzącymi do od
rębnych pokoi pracy dla poszczególnych
bibliotekarzy, do malej salki konferencyjnej
i magazynów podręcznych na zbiory spec
jalne, sprzęt audiowizualny, potrzeby gos
podarcze itp. Zostały w tej sali rozlokowa
ne; wypożyczalnia, czytelnia i dział zbiorów
specjalnych. Jej powierzchnia, licząca około
350 m dała się tak zagospodarować, że

prawie wokół ścian ustawiono regały z książ
kami stanowiącymi księgozbiór wypoży
czalni, natomiast środek w całości prze
znaczono na czytelnię wyodrębnioną nis
kimi regałami o trzech półkach. Zbiory
specjalne z różnymi kopiarkami, czytni
kami i innymi urządzeniami umieszczono
w końcowej części tej sali. Podczas mego
pobytu dział ten pracował na pełnych ob
rotach. Dwóch pracowników, a momen
tami i trzech, zajmowało się sporządzaniem
odbitek ksero z mikrofisz.
W tak urządzonej bibliotece bez ścian
czytelnik jest widoczny z każdego stanowi
ska pracy. Przy tym koncepcja rozmie
szczenia wszystkich funkcji usługowych
w przestronnym pomieszczeniu nie powo
duje zakłócenia ciszy i sprzyja pracy umy
słowej na miejscu. Takie rozwiązanie jest
również korzystne pod względem ekonomi
cznym — ogranicza zatrudnienie do racjo
nalnego minimum. Tym bardziej, że do
całości zbiorów jest tam wolny dostęp.
Biblioteka zatrudnia na pełnych etatach
9 pracowników merytorycznych, w tym
5 bibliotekarzy i 4 pomocników biblioteka
rza. Dla obydwu tych grup obowiązujący
wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin ty
godniowo.
Na szczególne podkreślenie zasługują
aspiracje bibliotekarzy. Byli jednymi z pier
wszych w hrabstwie, którzy zastosowali
technikę komputerową do sporządzania ze
stawień bibliograficznych, wykorzystania
CD-ROM-ów, baz danych, poszukiwania
informacji w sieciach... Nadal trzymają rękę
na pulsie. Stąd też użytkownicy informacji
mają dostęp do najnowszego sprzętu i mo
gą korzystać z informacji, jakich tylko za
pragną, poszukiwanych także poprzez In
ternet, sieć World Wide Web itp.
Dyrekcja biblioteki ma dużą samodziel
ność w programowaniu i planowaniu pracy.
Pani Karen Dowling powiedziała, że — po
za przydzielaniem przez władze oświatowe
środków finansowych — „nikt im specjal
nie nie pomaga”. Można by więc rzec, iż
biblioteka jest dla siebie
busolą i żeglarzem.
Będąc należycie zadomowioną w środo
wisku oświatowym, trafnie odczytuje zada
nia dla swej działalności z lokalnej polityki
oświatowej, z nośnego pedagogicznie hasła

„Sukces dla każdego ucznia”, z modnych
i gorących tematów edukacyjnych (np. multikultura w nauczaniu, strategia nauczania,
modele i techniki instruktażu, kooperatyw
ne uczenie się) czy też z konferencji nauczy
cieli, prowadzonych kursów itp.
Zgromadzony przez bibliotekę księgo
zbiór ma dużą wartość edukacyjną. Zwra
cano mi uwagę na jego wysoką jakość,
kompletność i aktualność, jako że służy
rozwojowi zawodowemu nauczycieli i in
nych pracowników zatrudnionych w szkol
nictwie publicznym. Liczy około 30 000
woluminów. Układ dziesiętny na półkach
wskazuje na jego uniwersalny charakter.
Literatury z zakresu pedagogiki i nauk
pokrewnych było oczywiście najwięcej. Ro
cznie wprowadza się do zbiorów około dwa
tysiące nowości, na co biblioteka przezna
cza 14 000 USD. W bogatym księgozbiorze
podręcznym znajdują się również abstrakty,
dokumenty ERIC
CD-ROM, mikrofisze... Roczną prenumeratą obejmuje się kil
kaset tytułów czasopism oraz wycinki pra
sowe z wielu periodyków.
Znaczny wpływ na zawartość zbiorów
mają przywileje nauczycieli studiujących.
Wolno im bowiem zakupywać na koszt
biblioteki podręczniki akademickie i tak
długo z nich korzystać, jak długo będą im
potrzebne w toku studiów. Polskiemu bib
liotekarzowi aż łza się kręci w oku, al
bowiem do niedawna z podobnych przywi
lejów korzystali nauczyciele w naszym kra
ju . A więc nic nowego pod słońcem. Ponad
to możliwości swoje biblioteka wzbogaca
sprowadzaniem książek dla swoich czy
telników z innych bibliotek, najczęściej
z akademickich, publicznych i specjalnych.
Godne podkreślenia jest również to, że
czytelnicy tej biblioteki mają świeżą in
formację o nowościach w innych biblio
tekach.
Czytelnikami biblioteki są przede wszyst
kim nauczyciele oraz inni pracownicy szkół
publicznych i administracja oświatowa.
Także rodzice, zwłaszcza uczący w domu
swoje dzieci. Przez grzeczność z biblioteki
mogą również korzystać nauczyciele szkół
niepublicznych (prywatnych, parafialnych).
Nie mogą oni jednak otrzymywać za darmo
odbitek ksero ani też kupować na rachunek
Education Resurce Information Center
centrum informacji o źródłach oświatowych.

- czyli
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biblioteki podręczników. Ze zbiorów na
miejscu może korzystać każdy obywa
tel.

oni dumni z poziomu świadczonych przez
siebie usług biblioteczno-informacyjnych,
które, ich zdaniem, spotykają się z „entuzja
stycznym odzewem nauczycieli:

Działalność biblioteki w statystyce

Chociaż nie możemy spotykać się z uczniami,
wierzymy jednak, że mamy duży wpływ na nau
czanie i uczenie się przez pomaganie nauczycie
lom i administracji oświatowej. Jest dla nas
szczególnie ważne, aby posiadać w zbiorach naj
nowsze, dostępne nauczycielom w każdym czasie
informacje i materiały. W ten sposób system
szkolny Montgomery County Public Schools
będzie pozostawał w rankingu jako czołowy
system szkolny w kraju.”

Przedstawiam ją na przykładzie jednego
z dowolnie wybranego roku. Oto ona:
— 14 232 wol. literatury profesjonalnej
wypożyczonych do domu,
— 136 000 wykonanych fotokopii stron
z 8571 artykułów,
— 2084 przeprowadzonych poszukiwań
w sieciach komputerowych i w CD-ROM,
— 5196 dostarczonych mikrofisz z do
kumentami ERIC,
— 638 zrealizowanych zamówień na ze
stawienia bibliograficzne.
Dla administracji oświatowej biblioteka
dostarcza materiały potrzebne do sporzą
dzania różnych raportów i innych ważnych
dokumentów.
Bardzo podobały mi się adnotowane ze
stawienia bibliograficzne dotyczące waż
nych zagadnień w szkolnictwie. Obejmują
one książki, artykuły z czasopism i doku
menty ERIC. Mają charakter wydawnictw
ciągłych ukazujących się drukiem w spo
rych nakładach i w kilkunastostronicowej
objętości. Poziom ich szaty graficznej i pro
fesjonalizm pracowników biblioteki budzi
szacunek.
Na zakończenie kilka uwag na temat roli
biblioteki w opinii jej bibliotekarzy. Otóż są

Jak widać, biblioteka jest bardzo ambit
na i ma poczucie szczególnej ważności
w amerykańskiej rzeczywistości oświatowej.
Takie pozytywne mówienie o swojej działal
ności jest tam zaletą, a nie wadą. To bardzo
chwalebne, że bibliotekarze lokują się ze
swoją misją w centrum, a nie na uboczu
systemu szkolnego. Wysoka świadomość, że
mają duży wpływ na nowoczesność kształ
cenia i wychowania, jest czynnikiem silnie
motywującym w pracy. Dobrze świadczy
o tym ich biblioteka: przestronna, nowo
czesna i w całości zautomatyzowana. Tra
dycyjne szafki katalogowe, jako relikt prze
szłości, są teraz miejscem przechowywania
dowodów zwrotu należności nauczycielom
za zakupione podręczniki.
Autor jest dyrektorem
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Olsztynie

Ogólnopolska Konferencja
.95
„Biblioteki w służbie regionu’
(Rzeszów — Boguchwała 26-28 września 1996)
W ramach XV spotkań regionalnych od
była się Ogólnopolska Konferencja — „Bib
lioteki w służbie regionu” — zorganizowana
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Pu
bliczną w Rzeszowie, przy współudziale Ra
dy Krajowej Regionalnych Towarzystw Kul
tury, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Ce
lem konferencji było wykazanie, w jakim
zakresie biblioteki publiczne i szkolne służą
swojemu regionowi oraz w jaki sposób dzia
łalność tę można rozszerzać i rozwijać.
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Otwarcia dokonał wojewoda rzeszowski,
dr Kazimierz S u ro w ie c , podkreślając rolę
książki w polskiej kulturze, a zwłaszcza
w kulturze regionu. Po części oficjalnej,
przemówieniach wiceprezydenta miasta
Rzeszowa, kanclerza Diecezji Rzeszowskiej,
przewodniczącego Rady Krajowej Regiona
lnych Towarzystw Kultury oraz wójta gmi
ny Boguchwała przystąpiono do realizacji
programu.
Wygłoszono 7 referatów, 10 komunika
tów, 19 osób zabierało głos w dyskusji.

Program Konferencji obejmował trzy grupy
zagadnieniowe:
• regionalizm, zagadnienia ogólne, te
oretyczne i jego rola w kulturze „małych
ojczyzn”;
• udział bibliotek publicznych i szkol
nych w służbie regionalizmowi;
• prasa i wydawnictwa regionalne.
Część pierwszą otworzył referat prof. dr.
hab. Jerzego C h ło p e c k ie g o (WSP Rze
szów) Miejsce i rola instytucji naukowych
i kulturalnych w polityce regionalnej, pod
kreślając źródła popularności pojęcia regio
nu, jego wieloznaczności oraz próby nauko
wego określenia. Drugi referat z tej dziedzi
ny — Rola badań regionalnych w kształto
waniu małych ojczyzn wygłosił prof, dr hab.
M arian W a lc z a k , dyrektor Państwowego
Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jaro
cinie. Autor podkreślił, że każdy naród,
każda grupa etniczna i każda społeczność
lokalna ma korzenie kulturowe ukształto
wane przez różne uwarunkowania; geogra
ficzne, językowe, religijne, bytowe itp.
Ukształtowana kultura w całej swej różno
rodności i złożoności decyduje o tożsamości
narodowej, etnicznej, grupowej, lokalnej.
Kultura lokalna jest alternatywą wobec
uniwersalnej kultury masowej. W niej bo
wiem można odtwarzać wartości zapom
niane, zaniedbane lub zagrożone, ale społe
cznie niezwykle ważne i potrzebne. Dlatego
też między innymi potrzebna jest populary
zacja tradycji kulturowych przez lokalne
i ponadlokalne instytucje kultury. Ważne
jest również prowadzenie badań regional
nych i upowszechnianie ich wyników.
N a podobny temat komunikaty wygłosi
li: mgr Adam K lu s k a (MiGBP w Strzyżo
wie) - Stowarzyszenia kulturalne w woje
wództwie rzeszowskim —przegląd dorobku.
mgr Alicja Ś w ie tlic k a (WBP Słupsk) —
Dziedzictwo kulturowe w regionie - program
nie tylko dla szkół, mgr M aria Bo c h a n
(WBP Piła) — Towarzystwa regionalne
w województwie pilskim.
Temat udziału bibliotek w służbie regionu
podjął dr Stanisław C z a jk a , przewodniczą
cy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
w referacie — Komu są potrzebne biblio
teki wojewódzkie? (Ponadlokalne znaczenie
bibliotek wojewódzkich w nowej rzeczywisto
ści ustrojowej). Stwierdził, że biblioteki

publiczne w okresie transformacji ustrojo
wej musiały obok funkcji dotychczasowych
przejąć służbę regionalizmowi jako „insty
tucje eksperckie, doradcze, a nawet badaw
cze”. Po powstaniu samorządów lokalnych
i zmiany zarządzaińa bibliotekami zmieniła
się również rola i zadania bibliotek woje
wódzkich. Obecnie biblioteka wojewódzka
bada stan i stopień zaspokojenia potrzeb
czytelniczych, analizuje, formułuje i przed
stawia organizatorom propozycje zmian,
a ponadto udziela pomocy instrukcyjnometodycznej i szkoleniowej, opracowuje
i publikuje bibliografię regionalną, doku
mentuje dorobek kulturalny, naukowy i go
spodarczy regionu. Ponadto uzupełnia
działalność Biblioteki Narodowej w reje
stracji piśmiennictwa polskiego, w groma
dzeniu i archiwizowaniu oraz udostępnia
niu wydawnictw. Są to zadania „konieczne
dla rozwoju nauki i kultury, ważne dla
budowania tożsamości kulturowej polskie
go społeczeństwa”.
Drugi referat z tej problematyki — Dzia
łalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie na rzecz regionu
wygłosił gospodarz konferencji mgr Sta
nisław T u re k , dyrektor WiMBP w Rzeszo
wie. Scharakteryzował zbiory regionalne
WiMBP, wśród których znajdują się ręko
pisy, niektóre cenne i nieznane, pamiętniki
dziewiętnastowieczne oraz współczesne —
owoce regionalnych konkursów pamiętni
karskich, monografie miast, miasteczek
i wsi, biografie ludzi związanych z regionem
pochodzeniem lub twórczością, prasa lokal
na, dokumenty życia społecznego itp. Cen
nym dorobkiem WiMBP w Rzeszowie jest
bibliografia regionalna opracowywana
i wydawana od roku 1975 w kooperacji
z bibliotekami wojewódzkimi w Krośnie,
Przemyślu i Tarnobrzegu.
Kolejnym referentem był mgr Władysław
M ic h n a l (Książnica Pomorska w Szczeci
nie). W referacie Działalność regionalna
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na po
graniczu polsko-niemieckim zwrócił uwagę
na wzajemne przenikanie się kultury
państw sąsiadujących, w wyniku czego powstają nowe wartości, bowiem „życie na
pograniczu użyźnia kulturowo, konfronta
cja wartości — rodzi nowe, ciekawe syn
tezy, zwiększa uczestnictwo w kulturze, pluralizuje, ubarwińa. Referent poświęcił też
uwagę udziałowi biblioteki w działalności
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Euroregionu „Pomerania”, do której akces
zgłosiły: Meklemburgia, Pomorze Przednie
i część Brandenburgii. Gotowość wstąpie
nia wyrazili także Duńczycy i Szwedzi.
Przed Książnicą Pomorską otwierają się
więc nowe możliwości i nowe zadania.
O współpracy z pograniczem mówiły
też autorki komunikatów: mgr Jolanta
U b o w s k a (Wrocław) — Funkcja regional
na WiMBP we Wrocławiu oraz mgr Elżbieta
K w ia tk o w s k a (Wałbrzych) — Współpra
ca bibliotek ze środowiskiem (na przykładzie
WBP w Wałbrzychu).
Kolejne wystąpienia dotyczyły przykła
dów udziału bibliotek i ich ośrodków ba
dań regionalnych na rzecz środowiska. Mgr
M aria L in d e n a u - L a n g n e r (Bydgoszcz)
wygłosiła referat Wojewódzka i miejska bib
lioteka publiczna jako ośrodek badań regio
nalnych (na przykładzie WiMBP w Bydgo
szczy). Ośrodkiem tym jest Czytelnia Re
gionalna wchodząca w skład Działu Infor
macyjno-Bibliograficznego, która bierze też
udział w opracowywaniu bibliografii regio
nalnej.
Prezentacji własnych ośrodków regional
nych poszczególnych bibliotek dokonały:
mgr Alicja S zo sze w (Twardogóra) —•
Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej
Zespołu Szkół Zawodowych w 1\vardogórze", mgr Alicja Ś w ie tlic k a w drugiej
części swego referatu — Działalność Dzia
łu Informacyjno-Bibliograficznego WiMBP
w Słupsku na rzecz regionu, mgr Wanda
P ie tr z k ie w ic z (Krosno) — Ośrodek wie
dzy o regionie w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krośnie, mgr Maria K a c z 
m a r s k a (Radom) - Działalność Woje
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Radomiu,
mgr M aria S ą s ia d o w ic z (Tarnów) —
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowa
ckiego w Tarnowie.
Trzecią grupę problemową stanowiła
prasa i wydawnictwa lokalne.
Otworzył ją referat dr Zofii S o k ó ł (WSP
Rzeszów) — Prasa lokalna w służbie re
gionu. Od roku 1989 wydano w wojewódz
twie rzeszowskim 112 tytułów pism lokal
nych w 25 ośrodkach miejskich lub wiej
skich. Prasa lokalna i sublokalna dzieli się
na samorządową, prywatną parafialną, za
kładową i towarzystw kulturalnych. Intere
sują przede wszystkim sprawy lokalne -
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gazyfikacja, telefonizacja, kanalizacja i bu
dowa wodociągów, usuwanie śmieci i od
padów, ochrona środowiska, higiena oto
czenia itp. Wiele miejsca poświęca również
sprawom kultury i oświaty, lokalnym no
wościom wydawniczym, wydarzeniom hi
storycznym, ludziom związanym z daną
miejscowością itp.
Następnie wystąpił Sławomir Z ych,
alumn Wyższego Seminarium Duchownego
w Rzeszowie. Mówił on o publikacjach
kościelnych diecezji rzeszowskiej w latach
1992-1996 - 0 czasopismach i wydaw
nictwach książkowych.
Uzupełnieniem tematyki wydawniczo-prasowej był komunikat mgr Marii Boc h a n (Piła) — Prasa sublokalna wojewódz
twa pilskiego oraz mgr. Andrzeja Dominika
J a g o d z iń s k ie g o (Kolbuszowa) — Rola
biblioteki w rozwoju regionalnego ruchu wy
dawniczego. Z doświadczeń Biblioteki Pub
licznej Miasta i Gminy w Kolbuszowej.
Konferencji towarzyszyły imprezy, m.in.
wycieczka do Łańcuta i zwiedzanie Mu
zeum
Zamku, zabytkowej biblioteki pa
łacowej oraz odwiedziny w Miejskiej Bib
liotece Publicznej w Łańcucie. Wieczory
wypełnione były imprezami artystycznymi
w wykonaniu miejscowych zespołów chóra
lnych i małych form teatralnych, dziecięce
go zespołu tanecznego itp. Prelekcja Sztuka
książki odbyła się drugiego wieczoru w wy
konaniu artysty-introligatora, mgr. Ryszar
da Z ie m b y . Była też wystawa prasy i wy
dawnictw lokalnych, odbył się kiermasz
książki. Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale pokazała swój udział w ży
ciu regionu oraz region w zbiorach biblio
tecznych — wystawiono szereg ciekawych
i cennych dokumentów, rękopisów i starych
druków.
Uczestnicy konferencji zgłosili następujące
wnioski i postulaty:
1. Wyrażamy zadowolenie z doboru tematu
obrad i podzielamy opinię, że konferencje po
święcone tematyce regionalnej powinny odbywać
się z określoną częstotliwością w różnych regio
nach Polski.
2. Biblioteki powinny rozszerzyć współpracę
ze szkołami i towarzystwami regionalnymi w za
kresie popularyzacji wiedzy o regionie.
3. Towarzystwa regionalne powinny przeka
zywać miejscowej bibliotece i bibliotece woje

wódzkiej swoje wydawnictwa regionalne w for
mie bezpłatnego egzemplarza.
4. Biblioteki powinny tworzyć systematycznie
warsztat informacji o regionie i w miarę posiada
nych warunków lokalowych wyodrębnić księgo
zbiór regionalny z całości zbiorów.
5. Zwracamy się do redakcji czasopism lokal
nych i sublokalnych oraz lokalnych sieci telewi
zyjnych i radiowych o udostępnienie swych ła
mów i anten w celu systematycznego zamie
szczania informacji o bibliotekach i czytel
nictwie.
6. W szerzeniu wiedzy o regionie widzimy
potrzebę ściślejszej współpracy z innymi biblio
tekami działającymi w środowisku; wyższych
uczelni, parafialnymi, szkolnymi itp.

7. W związku ze wzrastającą ceną książek
przyłączamy się do postulatów wielu środowisk
o utrzymanie nadal zerowej stawki VAT na
książki.
8. Biblioteki specjalistyczne o szczególnym
znaczeniu dla regionu powinny być wspomagane
ze środków budżetowych urzędów wojewódzkich.
9. W celu zwrócenia uwagi władzom pań
stwowym i samorządowym na rolę bibliotek i ich
trudną sytuację materialną, wnioskujemy ogło
szenie roku 1997 Rokiem Bibliotek i Czytel
nictwa. Wniosek ten jest uzasadniony rocznicą
250-lecia założenia Biblioteki Załuskich jako
pierwszej w Polsce biblioteki publicznej.

U kazuje się od m a ja 1992 r.

Notes

w każdym numerze:

■zapowiedzi wydawnicze
Centrum Informacji o Książce
■największy w kraju, liczący
około 1000 tytułów zestaw
nowości wydawniczych
■bestsellery hurtowni - cykliczna analiza
wyników sprzedaży w największych
firmach dystrybucyjnych
■publicystyka poświęcona problemom
ruchu wydawniczego
■kronika; co słychać w branży?
■problemy bibliotek
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UWAGA!
Kandydaci do Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego
oraz kandydaci na zaoczne studia bibliotekoznawcze

Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie rozpoczyna nabór do Pomaturalnego
Studium Bibliotekarskiego Zaocznego w roku szkolnym 1997/98.
D o Studium przyjmowani są bibliotekarze posiadający minimum roczny staż pracy w bibliotece oraz
świadectwo maturalne. W wyjątkowych wypadkach szczególnie uzdolnieni kandydaci m ogą zostać przyjęci
bez wymaganego rocznego stażu pracy w bibliotece.
Kandydaci do PSBZ powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie,
2) ankietę ze skierowaniem biblioteki (instytucji), w której kandydat jest zatrudniony,
3) oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
4) dwie fotografie.
Nauka w Studium trwa 2 lata (4 semestry).
Słuchacze wnoszą następujące opłaty: wpisowe w kwocie 25 zł oraz 50 zł na koszty organizacyj
no-administracyjne w każdym semestrze.
Nabór do PSBZ prowadzony jest w Warszawie i w filiach CUKB.
Podania o przyjęcie do Studium należy składać do 15 sierpnia 1997 r.
Jednocześnie informujemy, że w roku akademickim 1997/98 postępowanie kwalifikacyjne na 1 i II rok
studiów zaocznych w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Warszawie dla absolwentów
Pomaturalnego i Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego prowadzonego przez CUK B będzie
przeprowadzone w siedzibie Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie, ul. Hankiewicza 1.
Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 15 maja br. następujące dokumenty:
— świadectwo maturalne lub jego potwierdzony notarialnie odpis,
— referencje (świadectwa ukończenia kursów języków obcych, świadectwa zdania egzaminów kwalifika
cyjnych, świadectwa kursów komputerowych, prac administracyjnych i biurowych, opinie z bibliotek,
instytucji, na rzecz których kandydat pracował społecznie, opinie opiekunów kół naukowych, szkolnych, kół
zainteresowań itp.),
— podanie do Dziekana Wydziału Historycznego UW — przez Dyrektora Centrum Ustawicznego
Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie — z prośbą o przyjęcie na I rok (ewentualnie II) studiów zaocznych
bibliotekoznawstwa w IBilN,
— życiorys,
— zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość podjęcia studiów bibliotekoznawczych,
— wypełniony kwestionariusz osobowy (druk dostępny w każdej instytucji),
— w przypadku czynnych nauczydeli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych skierowanie z Kuratorium
Oświaty i Wychowania,
— 4 fotografie 37 x 52 mm bez nakrycia głowy,
— dowód wpłaty manipulacyjnej za rozmowę kwalifikacyjną w wysokości 25 zł na konto specjalne
CUKB-PBK SA III O/Warszawa
Nr konta: 11101024-807322-3000-1-92
Studia są (riatne, opłata za semestr nauki w roku akademickim 1997/98 wynosi 400 zł.
Z kandydatami na studia zaoczne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie CUKB,
o terminie których kandydaci zostaną poinformowani po złożeniu dokumentów.
N a II rok studiów mogą ubiegać się absolwenci PSBZ ze średnią ocen powyżej 4,5.
UWAGA! — NOWOŚĆ!
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego — przewiduje roz
poczęcie od lutego 1998 roku studiów licencjackich (zaocznych).
Jest to realizacja modelu kształcenia: 2 lata PSBZ + 1 rok uzupełnienie do licencjatu+ 2 lata studia
magisterskie.
O przyjęcie na studia licencjackie (rok wyrównawczy) będą m ofji ubiegać się najlepsi absolwenci
Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego, którzy rozpoczęli naukę w PSBZ według najnow
szego programu nauczania, tj. wdrożonego w roku szkolnym 1993/94.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęć do PSBZ, na studia i licencjat można uzyskać
w Centrum — tel. 22-43-49 lub 22-43-46.
Dokumenty na studia należy przesyłać do
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy
uL Hankiewicza ]
02-103 Warszawa
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Bibliotekarskie lektury
Praca Agnieszki S zew czy k Informaty
ka. Aspekty humanistyczne [1] stanowi
przegląd różnorodnych relacji pomiędzy
człowiekiem a komputerem, od przesadnej
fascynacji przez nałóg komputerowy do
głębokiej niechęci pełnej obaw i awersji.
Trzy początkowe rozdziały pracy podają
podstawowe pojęcia z zakresu informatyki,
komputerów, oprogramowania, nie wnika
jąc w aspekty natury technicznej. Rozdziały
dałsze w konkretny sposób próbują dać
użytkownikom komputerów odpowiedź na
pytania: czy komputer jest jego przełożo
nym czy podwładnym?, czy jest jego rywa
lem, zagrożeniem czy pomocnikiem? Pracę
kończą rozważania na temat komputery
zacji polskiej szkoły. Publikacja jest prze
znaczona przede wszystkim dla studen
tów kierunków humanistycznych jako pod
ręcznik do przedmiotu podstawy informa
tyki.
Informatyka odgrywa coraz ważniejszą
rolę w różnych dziedzinach. Do efektyw
nego wykorzystania informatyki potrzebny
jest naturalnie komputer, sieć, oprzyrządo
wanie, a także odpowiednie oprogramowa
nie oraz przygotowanie przyszłych użytko
wników. Tym właśnie problemom poświę
cona była czwarta konferencja naukowa na
temat „Sieci i systemy informatyczne — te
oria, projekty, wdrożenia” [2], która odbyła
się we wrześniu 1996 r. Konferencję zor
ganizowała Politechnika Łódzka, a spon
sorem był Komitet Badań Naukowych i Sol
Serwis sp. z o.o. Opublikowane materiały
z tej konferencji to 21 referatów pogrupo
wanych w trzech działach: sieci komputero
we, systemy informatyczne, sieci i systemy
informatyczne w dydaktyce.
W dobie, kiedy większość czasu spędzamy
przy komputerze i przed telewizorem, czytamy
coraz mniej książek. Praca Zbigniewa W.
B rze śk ie w icza Superczytanie. Jak uczyć
się trzy razy szybciej [3] zachęca do zainte
resowania się słowem pisanym, do naucze
nia się czytania szybszego, z lepszym zro
zumieniem i zapamiętywaniem. Autor zape
wnia, że na stronach jego książki czytelnik
zapozna się z niezwykłymi ćwiczeniami
umysłu, uzyska najnowsze na świecie infor
macje dotyczące metod i technik super-

sprawnego, bardzo szybkiego i efektywnego
czytania.
W ramach serii wydawniczej Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich „Propozycje
i Materiały”, ukazał się kolejny (piąty) tom
zatytułowany Dziedzictwo kulturowe - in
formacja, mniejszości etniczne [4]. Tom ten
prezentuje referaty wygłoszone na drugim
międzynarodowym seminarium zorganizo
wanym przez Instytut Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu War
szawskiego w dn. 5-7 grudnia 1994 r., po
święconym problematyce książki, bibliotek
i informacji w społeczeństwie wiełonarodowościowym. W seminarium tym udział
wzięli przedstawiciele instytucji reprezentu
jących dziewięć państw: Czechy, Francję,
Holandię, Kazachstan, Litwę, Niemcy, Pol
skę, Węgry, Wielką Brytanię.
Z okazji 225-lecia prasy częstochowskiej,
które przypadało na rok 1994, została opra
cowana przez Tomasza M ie lc z a r k a pub
likacja Od „Monitora" do „Gońca Reklamo
wego" [5]. W latach 1769-1994 ukazało się
w Częstochowie nie mniej niż 353 tytuły
prasowe oraz 47 jednodniówek. Około 43%
prasy częstochowskiej stanowiły pisma wy
dawane nieregularnie, większość odznacza
ła się niską jakością. Autor w pięciu roz
działach (W latach niewoli narodowej;
W Drugiej Rzeczypospolitej; Pod okupacją
hitlerowską; W latach Polski Ludowej;
U progu Trzeciej Rzeczypospolitej) charak
teryzuje ukazujące się w danej epoce czaso
pisma i gazety. Bazę źródłową publikacji
stanowiły przede wszystkim roczniki oma
wianych czasopism, materiały archiwalne,
opracowania dotyczące prasy częstochow
skiej, wspomnienia i relacje.
Spis omówionych publikacji
1. SZEWCZYK Agnieszka. Informatyka. As
pekty humanistyczne. — Szczecin : Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1996,
138 s.
2. IV Konferencja na temat: Sieci i systemy
informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia : Łódź,
25 września 1996. — Łódź : Wydawnictwo Polite
chniki Łódzkiej, 1996, 264 s.
3. BRZEŚKIEWICZ Zbigniew W. Superczyta
nie. Jak uczyć się trzy razy szybciej. — Warszawa
; „Comes”, 1996, 152 s.
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4. Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniej
szości etniczne : materiały z międzynarodowego
seminarium „Zachowanie dziedzictwa kulturowe
go. Dostęp do źródeł informacji w społeczeństwach
zróżnicowanych etnicznie” . Warszawa 5-7 grudnia
1994 r. / praca zbiorowa pod red. Andrzeja
Skrzypczaka. — Warszawa : SBP, 1996, 241 s. —
(Propozycje i Materiały ; 5).

5. MIELCZAREK Tomasz. Od „Monitora”
do „Gońca Reklamowego” : dzieje prasy czę
stochowskiej (1769-1994). — Kielce : Wyższa
Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanov/skiego,
1996, 308 s.

Opracowała EWA MAHRBURG

Encyclopedia of Library History
Edited by Wayne A. Wiegand and Donald G. Davis jr., Garland Publishing, Inc.
New York; London, 1994, 707 s.
Wielką popularnością wśród czytelników
końca XX wieku cieszą się różnego rodzaju
encyklopedie jako swoiste kompendia wie
dzy. Miłośników bibłiotekoznawstwa ucie
szył zapewne fakt ukazania się w r. 1994 na
amerykańskim rynku wydawniczym boga
tego słownika z tej dyscypliny wiedzy.
Książka nosi tytuł Encyclopedia of library
History. Jest to dzieło zbiorowe pod redak
cją profesorów uniwersyteckich; Wayne A.
W ie g a n d a i Donalda D a v is a juniora.
Do współpracy w redagowaniu poszczegól
nych haseł zaproszono ponad 200 osób
wywodzących się z licznych ośrodków nau
kowych na całym świecie oraz ze środowisk
kulturalnych zajmujących się na co dzień
zagadnieniami książki, bibliotek i dziedzin
pokrewnych. W tym gronie znaleźli się
czołowi przedstawiciele świata nauki i kul
tury z Ameryki, Australii, Azji i Europy.
Polskę reprezentowała profesor M aria K oc ó jo w a z Uniwersytetu Jagielłońskiego.
W recenzowanej publikacji przeważają
jednak, jako autorzy, amerykańscy przed
stawiciele. Obok naukowców swój wkład
wniosły osoby z licznych bibliotekarskich
instytucji, jak: American Antiquarian Socie
ty (Massachusetts), Boston Public Library,
Library of Congres (Washington), Newber
ry Library i inne.
Książka liczy 707 stron. Zawiera słowo
wstępne, wykaz współpracowników (z całe
go świata), geograficzny układ treści, indeks
tematyczny, hasła przedmiotowe (obejmują
ce 667 stron) oraz indeks główny haseł.
Publikacja została wydrukowana na bar
dzo dobrym papierze, ma zieloną oprawę
płócienną ozdobioną złotymi literami sta
nowiącymi tytuł książki. W przedmowie
napisanej przez W. Wieganda i D. G. Davi
sa autorzy wychodzą z założenia, że współ
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czesny bibliotekarz posługujący się na co
dzień komputerem nie może rozważać pla
nów na przyszłość, jeżeli nie będzie znał
dziedzictwa przeszłości. Obecne młode po
kolenie pragnąc działać w XXI wieku po
winno poznać najpierw historyczny rozwój
biblioteki jako instytucji życia umysłowego
i kulturalnego.
Encyklopedia ma być narzędziem pracy
dla przyszłych absolwentów szkół średnich,
studentów, stypendystów, praktykujących
bibliotekarzy oraz licznych czytelników
pragnących udać się w daleką podróż wie
dzy o książce.
Pomysł wydania słownika narodził się
w r. 1984. Od tego czasu zbierano wszelki
materiał do publikacji. Informacje zaopa
trzono w literaturę przedmiotu, która jed
nakże nie była aktualizowana na bieżą
co — uwidoczniło się to w końcowej fazie
poszczególnych haseł. Większość podanej
bibliografii obejmuje artykuły i książki z lat
70. i 80., niewiele jest publikacji z początku
lat 90. Główni redaktorzy pracy dokonując
selekcji materiału zdawali sobie sprawę
z usterek swojego dzieła, więc już we wstę
pie zapowiedzieli drugie, rozszerzone wy
danie, zaplanowane na początek XXI
stulecia.
Poszczególne hasła (w liczbie ok. 300)
drukowane są w układzie dwuszpaltowym
dla lepszego wykorzystania miejsca. Ich
objętość liczy 200-6000 słów. Są to więc
krótkie artykuły z wykazem bibliografii lub
z odsyłaczami do tekstu. W encyklopedii
zastosowano układ przedmiotowy treści od
litery A do Z. Poszczególne hasła (więk
szość) to historia bibliotek na świecie
w dawnych i współczesnych czasach. W ra
mach tej tematyki opracowano rozwój bib
liotek na terenie poszczególnych państw,

a także odrębne dzieje znanych i mniej
znanych książnic.
Publikacja przeznaczona jest — jak za
znaczono we wstępie — dla czytelników
anglojęzycznych, stąd nazwy poszczegól
nych bibliotek mają zazwyczaj angielskie
brzmienie, choć zdarzają się i nazwy orygi
nalne francuskie czy niemieckie. Przykłado
wo; Bibliothèque de France (s. 76-79) czy
Deutsche Bibliothek, Frankfurt (s. 180-181).
Najwięcej miejsca poświęcono placów
kom bibliotecznym na terenie Europy (32
kraje) i Azji (23 kraje) — razem ujęto 94
państwa. Miejsce w encyklopedii znalazły
księgozbiory Australii (s. 50-53), w tym
,Australian National Library”, Canberra —
założona w r. 1901, a ponadto Papui i No
wej Gwinei (s. 489-490) czy biblioteki Afryki.
Z tego kontynentu uwzględniono m.in. has
ła: Anglophone Africa (s. 33-37), lusophone
Africa (s. 406-408). Odległe od Europy Wy
spy Karaibskie — Caribbean zostały rów
nież odnotowane w tekście (s. 104-107).
Wielu czytelników zapewne chcialoby się
dowiedzieć o dziejach starożytnych biblio
tek. W tym przypadku powinni skorzystać
z głównych haseł: Ancient Libraries (s. 2331), Greece Ancient (s. 249-250) czy Rome
Ancient (555-556), a następnie z bardziej
szczegółowych, jak np.: Aleksandrian lib
rary (19-21), Byzantine libraries (95-98), Pa
lace libraries (s. 486-488) czy Pergamum
library (s. 491-492). Wyróżniono niektóre
miasta dysponujące bogatymi zbiorami bib
liotecznymi. Do nich autorzy zaliczyli m.in.;
Boston, Cambridge, Chicago, Heidelberg,
New York, Oxford. Bibliotek Paryża moż
na szukać pod hasłami: Church and Cathed
ral, libraries in Western Europe, Christian
libraries czy Sunday School.
W tekście odnajdujemy hasło Poland
(499-502). Profesor M ana Kocójowa doko
nała przeglądu polskich bibliotek na zie
miach polskich na przestrzeni wieków —
szkoda, że tę prezentację zakończono na
latach 70. Swoją drogą polscy czytelińcy
będą odczuwać pewien niedosyt dostarcza
nej wiedzy. Obok głównej notatki można
by umieścić oddzielne hasła: Biblioteka Ja
giellońska czy Biblioteka Narodowa, ale są
to tylko nasze pobożne życzenia. Zauwa
żono ponadto niedociągnięcia korekty,
w bibliografii zamiast słowa „książka” użyte
jest określenie „ksiźka” (s. 502), i to trzy
krotnie.

Dużo miejsca poświęcono sąsiadom Pol
ski — Niemcom i Rosji. Poza hasłem ogól
nym Germany (s. 235-244) ’ autorzy napisa
li o ińektórych bibliotekach tego kraju, jak:
Göttingen University Library (s. 244), Ger
man Research Society (Bonn), oraz o zna
nych placówkach — Deutsche Bücherei
(Leipzig) czy Deutsche Staatsbibliothek
(Berlin) założonej w r. 1661.
Biblioteki Rosji znajdują się pod hasłem
Former Soviet Republics (s. 200-208). Poja
wia się pytanie — dlaczego informacje do
prowadzono tylko do r. 1986? Czyżby
w późniejszych czasach nic godnego uwagi
się tu nie działo? Autorzy hasła zaznaczyli
na wstępie, że ujęto biblioteki starej Rusi,
państwa moskiewskiego, imperialnej Rosji,
a następnie ZSRR. W dodatkowym haśle
The Baltic Republics odnotowano Litwę.
Podano, że pierwsza biblioteka została za
łożona w r. 1524 w Rydze, a następna
informacja dotyczy już XIX wieku (s. 205).
Te same uwagi odnoszą się do innych części
byłego państwa carów
Wiele miejsca przeznaczono na biblio
teki USA (24 hasła) — zainteresowanych
tematyką odsyłam do wydanej książki.
Mam nadzieję, że w drugim wydaniu
uwzględni się hasło: Harold Washington Li
brary Center (uruchomiona w r. 1991), bę
dąca do niedawna największą biblioteką na
świecie.
Przeglądając encyklopedię każdy czytel
nik znajdzie odpowiedni dla siebie temat.
Jednych interesować będą hasła: Jewish
libraries. Islamie Lbraries czy Vatican li
brary, o której napisano, że w r. 1991 li
czyła 72 000 manuskryptów, 7200 inku
nabułów oraz ponad milion wydanych
książek (s. 625). Drugich zapewne zain
teresują inne treści, jak: Audiovisual M a
terials and Services (s. 47-53), Conserva
tion and Preservation lub bardziej współ
czesne — Online Computer library Center,
Gays and Lesbians in library History
(s. 221-227).
' Zastosowano w tym przypadku podział na Nie
mcy do r. 1945, a następnie German Democratic Republic
(s. 241-242), Federal Republic of Germany (s. 242-243)
oraz Germany Reunified (s. 243).
Hasia The Slavic Republics o f the Commonwelth of
Independent States, The Caucasus oraz Central Asia and
Moldavia zawierają bardzo krótkie informacje na temat
rozwoju tamtejszych bibliotek.
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Ta interesująca książka, pomimo wyso
kiej ceny, powinna się znaleźć w księ
gozbiorze głównych bibliotek polskich.
Wprawdzie została zadedykowana byłym,
obecnym i przyszłym studentom, lecz mi
łośnicy humanistyki znajdą w niej wiele
cennego materiału. Swoją drogą może znaj

dzie się w Polsce wydawca polskiej wersji
tekstu.
DANUTA SIERADZKA
Autorka jest pracownikiem naukowym
Instytutu Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

Józef Łobodowski (1909-1988)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Józef Łobodowski — poeta, prozaik, tłumacz,
satyryk, publicysta. Urodził się 19 marca 1909 r.
w Purwiszkach na Suwalszczyźnie. Wczesne dzie
ciństwo spędził w Lublinie, lata późniejsze
(1914-1922) — w Moskwie i na Kaukazie, gdzie
przebywał jego ojciec, oficer armii carskiej. Po
powrocie do Lublina kontynuował naukę w gim
nazjum, potem na KUL-u. Związany z kręgiem
Józefa Czechowicza i awangardą lubelską, roz
winął różnorodną działalność; poetycką, prze
kładową, redakcyjną i dziennikarską. Należał do
Związku Literatów Polskich, od 1933 był preze
sem oddziału lubelskiego. Związany był z pis
mami radykalnie lewicowymi — „Trybuna”,
„Barykady”, „Dźwigary”. W roku 1935 zmienił
orientację, skłaniając się ku ośrodkom ukraiń
skiej i kaukaskiej „białej” emigracji. Był stałym
współpracownikiem pism „Zet” i „Wołyń”, dru
kował wiele przekładów z poezji rosyjskiej i ukra
ińskiej. Za swą twórczość oryginalną — tomy
wierszy Rozmowa z ojczyzną i Demonom no
cy — otrzymał Nagrodę Młodych PAL (1937)
Rok przed wybuchem wojny przeniósł się do
Warszawy, kampanię wrześniową odbył w 10
Brygadzie Kawalerii Zmotoryzowanej gen.
Maczka. Po jej zakończeniu — śladem wielu żoł
nierzy Września — przekroczył granicę węgier
ską, był internowany, tułał się po Europie. We
Francji redagował krótko miesięcznik „Wróci
my” (1940-1941). Podczas nielegalnego przekra
czania granicy hiszpańskiej został aresztowany
i osadzony na półtora roku w więzieniu. Tu
nauczył się języka i po zwolnieniu w roku 1943
osiadł na stałe w Madrycie. Nawiązał współpracę
z polską prasą emigracyjną (paryską „Kulturą”,

TWÓRCZOŚĆ
JÓ ZEFA ŁOBODOWSKIEGO
Słońce przez szpary [poezje]. — Lublin : na
kład autora, 1929
Gwiezdny psałterz [poezje], — Lublin ; na
kład autora, 1931
O czerwonej krwi [poezje]. — Lublin ; nakład
autora, 1931
(tomik skonfiskowany]
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„Orłem Białym”, „Wiadomościami”, „Tygodni
kiem Polskim”), a także z rozgłośnią radiową
w Madrycie nadającą audycje dla Polaków. Był
niestrudzonym propagatorem polskiej kultury
w Hiszpanii, napisał kilkaset artykułów o Polsce,
wydał dwie książki w języku hiszpańskim —
o udziale Polaków w wojnie oraz o literaturach
słowiańskich.
Zasadnicza część twórczości Łobodowskiego
powstała w czasie wojny i po jej zakończeniu.
Proza narracyjna ma charakter autobiograficzny,
mocno osadzony w realiach kresów południowowschodnich. Pisarz, rzecznik sprawy ukraińskiej,
zarówno w prozie, jak i w poezji często po
dejmuje temat burzliwych i trudnych dziejów
stosunków polsko-ukraińskich. W młodości był
autorem wierszy rewolucyjnych, po zmianie
orientacji ideologicznej pojawia się w nich nuta
pesymistyczna, potem tematyka wojenna, wresz
cie — hiszpańska, nawiązująca do formy liryki
arabskiej i andaluzyjskiej. Jednakże cechą chara
kterystyczną, najmocniej wpisaną w jego zmie
niającą się twórczość jest motyw Ukrainy i pięk
no ojczystego krajobrazu. Bolesne przeżycia emi
granta: wygnanie, bezdomność, niepogodzenie się
z rzeczywistością, z historią, nostalgiczna tęsk
nota łączy się zawsze z obrazem Arkadii utraco
nej, odzyskanej dzięki poezji.
Pisarz był laureatem wielu nagród literackich;
paryskiej „Kultury” (1961), Związku Pisarzy Pol
skich na Obczyźnie, a także Fundacji A. Jurzykowskiego (1967), londyńskich „Wiadomości”
(1968), nagrody im. Anny Godlewskiej (1971)
i Fundacji Kościuszkowskiej (1972). Zmarł 18
kwietnia 1988 w Madrycie.
W przeddzień [poezje]. — Lublin, 1932
Rozmowa z ojczyzną [poezje]. — Lublin ;
Warszawa : Biblioteka Poetycka „Dźwigarów”,
1935
Demonom
nocy
F. Hoesick, 1936

[poezje]. — Warszawa

Lubelska szopka polityczna. — Lublin : Nakł. 11
Związku Rezerwistów, 1937

Zestawienie bibliograficzne
z dymem pożarów [poezje], — Nicea ; Oficy
na S. Tyszkiewicza, 1941
Por nuesta libertad y la vuesta : Polonia
signe luchando [Za naszą i waszą wolność.
Polska nadal walczy], — Madryt : Mundial,
1945
Literaturas eslavas [Literatury słowiańskie], —
Madryt ; Atlas, 1946
Modlitwa za wojnę [poezje], — Londyn :
Światpol, 1947
Uczta zadżumionych [zbiór fraszek i sa
tyr], — Paryż : nakł. subskrybentów i autora,
1954
Złota Hramota [poezje], — Paryż ; Instytut
Literacki, 1954
Komysze [powieść], — Londyn : Gryf, 1955
[cz. 1 trylogii]

Pieśń o Ukrainie : z przekł. na język ukraiński
S, Hordyńskiego [poezje], — Paryż : Instytut
Literacki, 1958
W stanicy [powieść], — Londyn : Gryf, 1958
[cz. 2 trylogii]

Droga powrotna [powieść], — Londyn ; Gryf,
1960
[cz. 3 trylogii]

Kasydy i gazele [poezje], — Londyn : Oficyna
Poetów i Malarzy, 1961
Czerwona wiosna [powieść], — Londyn : Pol
ska Fundacja Kulturalna, 1965
[cz, 1 cyklu „Dzieje Józefa Zakrzewskiego”]

Terminatorzy rewolucji [powieść], — Londyn
: Polska Fundacja Kulturalna, 1966
[cz. 2 cyklu „Dzieje Józefa Zakrzewskiego”]

Nożyce Oalili [powieść], — Londyn ; Polska
Fundacja Kulturalna, 1968
[c z 3 cyklu „Dzieje Józefa Zakrzewskiego"]

Jarzmo Kaudyńskie [wybór wierszy], — Lon
dyn : Orbis, 1969
Rzeka graniczna [powieść], — Londyn : Pol
ska Fundacja Kulturalna, 1970
[cz. 4 cyklu „Dzieje Józefa Zakrzewskiego"]

W połowie wędrówki [poezje], — Londyn
. Polska Fundacja Kulturalna, 1972
Dwie książki [2 zbiorki poezji ; „Dytyramby
nieprzejednane” i „Popołudnie fauna”]. — Paryż
: Instytut Literacki, 1984
Pamięci Sulamity
[poezje], — Toronto ;
Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie,
1987
R ec.: BIEŃKOW SKI Zbigniew, Tygodnik Kultural
ny 1988 nr 6 s. 12

Rachunek sumienia : wybór wierszy 19401980. — Paryż ; Editions Spotkania, 1987
Dytyramby patetyczne [poezje], — Londyn
: Polska Fundacja Kulturalna, 1988

List do kraju : [poezje] / wybór i oprać.
J. Święch ; Lublin. — KUL, 1989
R ec.: ZAWADA Andrzej, Odra 199] nr 4 s. 99-100

Kassandra jest niepopularna : wybór tekstów
z „Orła Białego” z lat 1956-1980. — Po
znań : Wydaw. im. Lecha Zondka, 1990
Poezje / wybór i wstęp J. Zięba. - - Lublin
; Wydaw. Lubelskie, 1990
R ec.: KOPROWSKI Jan, Nowe Książki 1991 nr 4
s. 55

Wiersze i poematy / wybór, wstęp i nota
edytorska
Irena
Szypowska. — Warszawa
; PIW, 1991
R ec.: PODGÓRSKI Wojciech Jerzy, Nowe Książki
1991 nr 10 s. 63-64

Worek Judaszów [publicystyka], - - Warsza
wa : Interium, 1995
R ec,: JAKUBOWSKA-OŻÓG Alicja, Fraza [Rze
szów] 1995 nr 10 s. 109-110; WÓJCIK Lidia, Nowe
Książki 1995 nr 5 s. 19; CZACHOWSKA Agnieszka,
Twórczość 1996 nr 6 s. 145-148

OPRACOWANIA TWÓRCZOŚCI
JÓZEFA ŁOBODOWSKIEGO
w k s ią ż k a c h :
DANILEWICZ-ZIELIŃSKA Maria: Szkice
o literaturze emigracyjnej. — Wroclaw : Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1992. -- s, wg indeksu
GIERGIELEWICZ Mieczysław: Twórczość
poetycka / / W: Literatura polska na obczyźnie
1940-1960 / praca zbiór, pod red. Tymona Ter
leckiego. T. 1. — Londyn : staraniem Związku
Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 1964. —
S. 99-101
KRYSZAK Janusz: O JózeHe Łobodowskim / /W: Lublin literacki 1932-1982 : szkice
i wspomnienia / pod red. Waldemara Michal
skiego i Józefa Zięby. — Lublin : Wydaw. Lubel
skie, 1984. — S. 236-247
KRYSZAK Janusz: Urzeczeni biologią i his
torią : rzecz o Marianie Czuchnowskim i Józefie
Lobodowskim / / W: Polska literatura emigracyj
na / pod red. Wojciecha Białasiewicza. — Lublin
: UMCS, 1983. — S. 87-98
LICHNIAK Zygm unt Mój skorowidz litera
tury polskiej na emigracji. — Warszawa : Pax,
1989. — S. 157-170 : Łobodowski znany i nie
znany
ŁOPATA Adam: Poetyckie spojrzenie Józefa
Łobodowskiego i Władysława Broniewskiego na
Monte Cassino / / W: Lekcje poezji w szkole
średniej.
C z.
II / pod
red.
Stanisława
Żaka, — Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP,
1993.— S. 121-138
MYRDZIK Barbara: „Krwawe pozdzieraj
bandaże...” — o wierszach Józefa Łobodowskie-
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go / / W: Lekcje poezji w szkole średniej ; propo
zycje analiz i interpretacji wybranych utworów.
Cz. 1 / pod red. Aliny Krawczyk. — Kielce ; „Jawist”, 1992.— S. 116-126
PRZYBOŚ Julian; Linia i gwar. T. 2. — Kra
ków : Wydaw. Literackie, 1958. — S. 129-144:
Szelest papieru
ŚWIĘCH Jerzy; Literatura polska w latach II
wojny światowej. — Warszawa ; PWN, 1997. —
S. wg indeksu
TRZNADEL Jacek; Dawni kwadryganci i in
ni / / W: Literatura polska 1918-1975 / pod red.
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ZDZISŁAWA MIERNIK
PBW Filia Skarżysko-Kam.

Maria Andres

Spotkanie Leopolda Staffa z Krakowem
(W 40 rocznicę śmierci poety — 31 maja 1997 r.)
Miastami, z którymi połączyło Staffa
długie, twórcze życie, były Lwów i War
szawa. We Lwowie przyszedł na świat 14
listopada 1878 roku. Tam spędził wczesną
młodość, kształcił się i narodził jako poeta.
Tam też ukończył szkołę średnią i uniwer
sytet, na którym studiował prawo, a potem
literatury romańskie za czasów profesury
znakomitego uczonego i świetnego tłuma
cza, Edwarda Porębowicza.
W mieście tym osiadł po zagranicznych
podróżach do Francji, Włoch i Niemiec,
oddając się poezji i pracy redaktorskiej przy
wydawaniu serii popularnych wyborów
pism największych twórców światowej lite
ratury i filozofii. Jego edycje serii wydaw
niczej „Sympozjonu” odegrały dużą rolę
w rozbudzaniu zamiłowań estetycznych sze
rokich kręgów polskiej inteligencji i dobrze
przysłużyły się sprawie spopularyzowania
w kraju arcydzieł kultury ogólnoświatowej.
Po przymusowym spędzeniu w Rosji
okresu pierwszej wojny światowej, w roku
1918 poeta przeniósł się do Warszawy,
gdzie przebywał przez wiele lat, bo aż do
upadku powstania w 1944 roku; tu też
powrócił po kilkuletnim powojennym za
mieszkiwaniu w Krakowie.
Może inaczej potoczyłyby się losy poety
i Kraków zyskałby na stałe jeszcze jedną
wybitną indywidualność artystyczną w osobie
Staffa, gdyby jego zamierzony krakowski de
biut literacki miał inny przebieg. Nie ziściły
się jednak marzenia młodego poety o związaniu się z twórczym środowiskiem krakow
skim i o debiucie w słynnym „Życiu”, redago
wanym przez Przybyszewskiego. Ten, nie

doceińwszy talentu Staffa, odmówił mu pub
likacji wiersza Dzwony w swoim piśmie, które
stało otworem dla młodych twórców.
Krystyna J a b ł o ń s k a
wspominając
o tym nieudanym debiucie Staffa cytuje
fragmenty wspomnień Antoniny D o m a ń 
sk iej, dla której nic, co działo się w ówcze
snym Krakowie, nie było tajemnicą;
„Leopold Staff przysłał coś do „Życia”, czym,
jak mówił mi Wyspiański, do tego stopnia naraził
się Przybyszewskiemu, że ten każdemu to coś
pod nos podsuwał:
— Wąchaj, bo ja w tym poezji nie czuję!
Wyspiański próbował się ująć, bo, jak powia
da, bardzo mu to coś [wiersz Dzwony'] do gustu
przypadło, ale Przybyszewski słuchać nie chciał.
W kółko powtarzał: Wąchaj! Wąchaj!” *.

Tak potraktowany Staff swój twórczy los
złożył w dłonie prawdziwej wyroczni poety
ckiej tamtych czasów — Kazimierza Tet
majera. Ten zaś po przeczytaniu Dzwonów
stwierdził;
„Znakomite” — i natychmiast zarekomendo
wał je Feldmanowi do druku w „Krytyce” [...]
I tak Dzwony ukazały się w kwietniowym nume
rze tego tygodnika w roku 1900

Powtórne, dłuższe od pierwszego, spot
kanie Staffa z Krakowem miało miejsce
dopiero po wielu latach, bezpośrednio po
zakończeniu minionej wojny. Anna M il
s k a napisała, że znalazł on wówczas „przy
stań w Krakowie” Jednak „przystań” tę
’ Krystyna J a b ło ń s k a ; Ostygłe emocje. Kraków
KAW 1987 s. 182; Krakowski debiut Staffa.
Jw. s. 184.
Anna M ils k a : Pisarze polscy. Wybór sylwetek.
Wyd. 2. zmień, i uzup. Warszawa CRZZ 1963 s. 301:
Leopold Stiff.
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surowo oceniła Hanna M o rtk o w ic z - O lc z a k o w a w swoich wspomnieniach:
Staff, cierpią.cy na „bolesne skurcze nóg utrud
niające mu chodzenie, powoli, z trudem wspinał
się na strome trzypiętrowe schody bez windy
[w kamienicy przy ul. Szopena 14], odpoczywa
jąc na każdym stopniu i dysząc ciężko”

To „podniebne” mieszkanie miało jeszcze
jeden mankament — było za ciasne na trzy
osoby: Staffa, jego żonę i jej siostrę, która
była właścicielką lokalu.
Kiedy panie w domu urządzały sprzątanie,
pan Leopold musiał wychodzić na spacer. A po
nieważ bolała go bardzo noga, jesienią i zimą,
kiedy nie można było odpoczywać na ławkach
w Parku Krakowskim i na Plantach, w sia d ł do
tramwaju, najchętniej do ósemki, i jeździł do
Borku Fałęckiego, tam i z powrotem. Twierdził,
że to są teraz jego podróże, niezbyt podobne do
młodzieńczych beztroskich włóczęg po Włoszech.
Tam spijał z przyjaciółmi złote wino. Tutaj czasa
mi tylko wstępował na rozgrzewkę do małej
knajpki na Karmelickiej. Ale i tu także można
było zbierać wrażenia i obserwacje

Po kilku latach pobytu w Krakowie,
w roku 1948, wyłoniła się dla Staffa moż
liwość przeniesienia się do Warszawy, gdzie
jego wdzięczny uczeń i gorący wielbiciel,
Julian Tuwim, wykołatał mu trzypokojowe
mieszkanie na rogu Nowego Światu i O r
dynackiej. Mieszkanie to wyposażono w pię
kne mahoniowe meble, które miały jeden
wielki minus: jako „oddane w dożywotni
depozyt”, były państwowe i delikatny Staff
wciąż lękał się, aby nie zostały uszkodzone.
Hanna Mortkowicz-Olczakowa wspomina:
* Hanna M o r t k o w ic z - O lc z a k o w a : Bunt wspo
mnień. Warszawa PIW 1959 s. 136 Wspomnienie
o Leopoldzie Staffie.
Jw. s. 138-139.

§ Rubryka z paragrafem
Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego wpro
wadzona z dniem 1 kwietnia Rozporządzeniem
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 marca 1997 r.
Kategoria
zaszereg.

Stawki mieś.
W złotych

1

2

I
II
III
IV
V
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410
415
420
425
430

- - 460
— 470
- - 485
— 500
— 520

Kiedyś przyszedł do Staffów w odwiedziny
jeden z przyjaciół pisarza ze swym małym roz
brykanym synkiem. Staff opowiadał ze śmie
chem, jak to drżał przez cały czas wizyty, widząc
harce i ćwiczenia gimnastyczne chłopczyka na
„państwowym meblu” — tapczanie ®.

Autorka tych wspomnień ostro skryty
kowała Kraków za zaniedbanie sprawy
przydziału poecie odpowiedniego lokalu:
„Wstyd dziś przypominać Krakowowi i je
go władzom tę gorszącą historię”
Jednakże sam Staff w swoim gołębim sercu
nie żywił urazy do tego miasta, wprost prze
ciwnie, tęsknił w Warszawie do jego Plant
i cichych uliczek, które zdołał pokochać,
a czasem wypominał łagodnie znajomym:
„Czemuście mnie wypuścili z Krakowa?” ®.
Kilkuletni pobyt poety w Krakowie za
kończyła wspaniała uroczystość urządzona
na cześć Staffa w roku 1948 w związku
z jego siedemdziesięcioleciem. Było to na
danie mu tytułu doktora honoris causa
przez Uniwersytet Jagielloński. Uroczystość
ta zgromadziła w auli uczelni rzesze wiel
bicieli poety, do których należeli również
liczni studenci. Szczęśliwi byli ci spośród
nich, którzy mogli z bliska spojrzeć w twarz
poety i obserwować jego wielkie wzruszenie
tym, co działo się dla niego i wokół niego.
Wielu z nich wspomnieniem o tym dniu,
przechowywanym głęboko w sercu, mogło
później, w latach pracy pedagogicznej, dzie
lić się ze swoimi uczniami znającymi Staffa
jedynie z fotografii, podręczników i tomi
ków poezji.
Jw. s. 140.
' Jw. s. 139.
® Jw. s. 141.

1
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

2
435—
445—
455—
465—
480 —
500—
520—
550 —
580—
610—
640—
675 —
710 —
745—
790 —
840 —

540
560
590
630
680
730
780
830
880
930
980
1030
1085
1145
1210
1275

,Spieszmy się kochać ludzi..?99

99»'

Scenariusz wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości
Jana Twardowskiego
Scenariusz przeznaczony jest do realizacji
w wyższych klasach szkoły podstawowej oraz
w szkole średniej. Tłem muzycznym dla prezen
towanych wierszy są utwory wykonywane przez
duet fortepianowy Marek i Wacek oraz kom
pozycje Leszka Długosza.
Czas trwania imprezy ok. 45 min.
(Na tle instrumentalnej części piosenki L. Długosza
Śpieszmy się)

Osoba I
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego
{Śpieszmy się)
(Na tle muzyki utworu Sommer in Park.
Muz. W. Kisielewski)

Osoba n
Najpierw nie chcieli uwierzyć
więc mówili do siebie
że ich miłość za wielka
nieobjęta jak liście
za wysokie za bliskie
potem że to nieprawda
przecież tak jest ze wszystkim
lecz Ty co znasz ptaki po kolei
i bu ki złote

wiesz że jeśli miłość to tak jak wieczność
bez przed i potem
(Jeśli miłość)

Osoba III
Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają
i muszą się spotykać aby się ominąć
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
piszą do siebie listy gorące i zimne
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało
są inni co się nawet po ciemku odnajdą
lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął
byliby doskonali lecz wad im zabrakło
Osoba IV
bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej
niektórzy umierają — to znaczy już wiedzą
miłości się nie szuka jest albo jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
są i tacy co się na zawsze kochają
i dopiero dlatego nie mogą być razem
jak bażanty co nigdy nie chodzą parami

Osoba n i
można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem
(Bliscy i oddaleni)
(Na tle muzyki utworu Słońce umarło H. Girauda)

Osoba V
Nie za bardzo wiadomo jakże to się dzieje
że czas wtedy przychodzi gdy go wcale nie ma
i w sam raz tyle tylko ile go potrzeba
nawet we śnie gdy ciało podobne do duszy
kto ma czasu za dużo wszystko czyni gorzej
jeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz
nie mając nawet ani jednej chwili
na spotkanie list spowiedź na obmycie rany
na smutku w telefonie długie pół minuty
na żal niespokojny i na rozeznanie
że dobrzy są mniej dobrzy a źli trochę lepsi
bo w życiu jest tylko morał niemoralny
(Nie ma czasu)

Osoba VI
Jest miłość trudna
jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia
jest przewidująca
taka co grób zamawia wciąż na dwie osoby
niedokładna jak uczeń co czyta po łebkach
jest cienka jak opłatek bo wewnątrz wzruszenie
jest miłość wariatka egoistka gapa
jak jesień lekko chora z księżycem kłamczuchem
jest miłość co była ciałem a stała się duchem
i ta co nie odejdzie — bo znów niemożliwa
(Miłość)

Osoba Vn
Jest jeszcze taka miłość
ślepa bo widoczna
jak szczęśliwe nieszczęście
pół radość pół rozpacz
ile to trzeba wierzyć
milczeć cierpieć nie pytać
skakać jak osioł do skrzynki pocztowej
by dostać nic za wszystko
miej serce i nie patrz w serce
odstraszy cię kochać
(Jest - .J est Jeszcze taka miłość")

Osoba II
świat zmagjowany
polityka pudło
dom już nie tamten
inna brama
nie wierzący na roratach w kościele
tylko miłość
wariatka ta sama
(Miłość)
(Na tle kołysanki z filmu Rasemarys bahy. Muz. K. Komeda)
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Osoba n i
Biblia milczy czy się Adam z Ewą całowali
bardzo wielu współczesnych nic to nie obchodzi
chociaż najpierw się żyje a potem pomyśli
a jednak jak to było w sam raz poza bramą
może mówili patrząc w czarne gwiazdy złote
chyba tutaj także będziemy się kochać
miłość za nami biegnie choć nie ma doświadczeń
trudniej po raju niż po ziemi chodzić
nie wiedzieli nawet jak w oczy popatrzeć
czy od razu całować czy ukryć wzruszenie
a miłość tylko jedną można wszędzie spotkać
przed grzechem i po grzechu zostaje ta sama
(Hygnanij
Osoba IV
Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu
za to że nie jest całym człowiek pojedynczy
za oczy nagle bliskie i niebezimienne
za głos niedawno obcy a teraz znajomy
za to że nie ma czasu by pisać list krótki
więc dlatego się pisze same tylko długie
choć pisanie jest po to by szkodzić piszącym
a miłość wciąż niezręcznym mijaniem się ludzi
że nie można Cię zabić w obronie człowieka
Dziękuję Ci za tyle bólu żeby sprawdzać siebie
za wszystko co nieważne najważniejsze
za pytania tak wielkie że już nieruchome
{Dziękuję}

Osoba V
Modlę się jeszcze do miłości bez serca
niezapominajki niby niebieskiej ale szorstkiej
jak często tylko do płaczu potrzebne jest serce
do pisania listów na miękko
okolicznościowych wzruszeń
malowania świętych
szukania drugiego chociaż nie do pary
po to aby wybierać środki łatwe i nie złote
żeby zazdrościć przez telefon
wynajdywać słabe strony kamienia
Serce to jeszcze za mało żeby kochać
{O miłości bez serca}
(Część instrumentalna piosenki L. Długosza Zamierzam
być u ciebie —początek i koniec)

Osoba VI
ta jedna chwila dziwnego olśnienia
kiedy ktoś nagle wydaje się piękny
bliski od razu jak dom kasztan w parku
łza w pocałunku
taki swój na co dzień
jakbyś mył włosy z nim w jednym rumianku
ta jedna chwila co spada jak ogień
nie chciej zatrzymać
rozejdą się drogi —
samotność łączy ciała a dusze cierpienie
ta jedna chwila
nie potrzeba więcej
to co raz tylko — zostaje najdłużej
{Spotkanie}
(Na tle instrumentalnej części piosenki L. Długosza
Śpieszmy się}
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Osoba I
Nie bądź pewny że czas masz bo pewność nie(>ewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą
{Śpieszmy się}
(Na tle utworu Sommer in Park. Muz. W. Kisielewski)

Osoba II
Myślisz — znowu się spóźnia
zaraz się obrażasz
marudzisz jak sikorka ta brzydsza bez czubka
kto miłości nie znalazł już jej nie odnajdzie
a kto na nią wciąż czeka nikogo nie kocha
martwi się jak wdzięczność że pamięć za krótka
miłość dawno przybiegła i uklękła przy nas
spokojna bo szczęście porzuciła ciasne
spróbuj nie chcieć jej wcale
wtedy przyjdzie sama
{Czekanie}

Osoba n i
N ie p łacz w liście

nie pisz że los ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka — to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wiełkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia
a od zwykłych rzeczy naucz się spokoju
i zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz
{Kiedy mówisz}

Osoba IV
kiedy na miłość niecierpliwie czekasz
pomiędzy dzwonkiem a otwarciem drzwi
czasem wepchnie się kurczak za chudy na rosół
opluje deszcz
nie kracz
jeszcze podziękujesz Bogu
gdy przyjdzie tylko pies
{Czekanie}

Osoba V
Tak zająłem się sobą że czekałem aby nikt
nie przyszedł
stale prosiłem o jeden tylko bilet dla siebie
nawet nic mi się nie śniło
bo śpi się dla siebie ale sny ma się dla drugich
jeśli płakałem — to niefachowo

bo do płaczu potrzebne są dwa serca
broniłem tak gorliwie Boga że trzepnąłem w mordę
człowieka
myślałem że kobieta nie ma duszy a jeśli ma to
trzy czwarte
założyłem w sercu tajną radiostację i nadawałem
tylko swój program
przygotowałem sobie kawalerkę na cmentarzu
i w ogóle zapomniałem że do nieba idzie się parami
nie gęsiego
nawet dyskretny anioł nie stoi osobno
(Skrupuły pustelnika)

Osoba VI
Kochał — ale nikt go nie chciał
śpieszył się — nikt na niego nie czekał
kołatał — kto inny otwierał
biegł z sercem — droga się urwała
jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu
— nie chce nie dba żartuje
wróżyli mu z liści
i było pusto wkoło
jakby świat powiedział
na wieki wieków amen
już tylko przez grzeczność
(Święty gapa)
(Na tle utworu Słońce umarło. Muz. H. Giraud)

Osoba V n
Czy miłość odeszła raz jeszcze powróci
czy przejdzie przez pokój jak pies oswojony
na dzień dobry niedobry potrąci nas nosem
przypomni stare listy czy Boga przeprosi
że przyszła jak dama odeszła jak chamka
(Odeszła)

Osoba I
ryczał na cztery strony, że miłość odeszła
miała być zawsze a była za krótko
miała być jak mercedes a była jak moskwicz
nawet wiatr co na nas gwiżdże
rozpłakał się w studni
głuptasie nie wybrzydzaj
wystarczy że przyszła
(Ryczał)

Osoba n
Telefon milczy
jedna tylko filiżanka na stole

roza niczyja
serce daleko bo obok
prawda tak jasna że nieludzka
kalendarz się nie śpieszy
nawet fiołek na odczepnego
jeszcze jest ale świata już nie ma
Aniele Boży Stróżu mój
zmówmy pacierz
bo miłość nie żyje
(Tełefim milczy)

Osoba m
tak długo byli razem tak wiele łączyło
ci^a nawet na odległość całowali w liście
lecz rozstania przychodzą nagle i tak sobie
jeżeli Bóg rozdzieli to potem pojedna
najdłuższe to rozstanie po którym się żyje
jakby serce pękło i nic się nie stało
rozstania co przychodzą gdy nic nie wiesz o tym
i w taki sposób że nikt nie rozumie
nawet żyrafa co się wydłuża aby coś więcej
widzieć
lecz zwierzę za dyskretne
nic ludziom nie powie
(Rozstania)
(Na tle melodii kończącej piosenka Śpieszmy się w wy
konaniu Leszka Długosza)

Osoba I
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia, pierwszą
(Śpieszmy się)
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Opis bibliograficzny jako pomoc w pisaniu wypracowań
o Wisławie Szymborskiej — Laureatce Nagrody Nobla 1996

Lekcja języka polskiego dla uczniów II klasy
liceum ogólnokształcącego i zawodowego lub
m klasy technikum w bibliotece szkolnej.
Cele
• Bliższe poznanie sylwetki Wisławy Szymborskiej.
• Zapoznanie z opisem bibliograficz
nym oraz kształcenie umiejętności jego od
czytywania i tworzenia.
• Wdrażanie uczniów do samodzielnego
radzenia sobie w bibliotece, a w szczególno
ści do:
— sprawnego wyszukiwania potrzeb
nych informacji w różnych źródłach: kata
logach, kartotekach i księgozbiorze pod
ręcznym,
— szybkiego odnajdywania w wydaw
nictwach informacyjnych poszukiwanych
treści.
• Uświadomienie uczniom znaczenia
znajomości zasad opisu bibliograficznego
dla właściwego organizowania własnego
warsztatu pracy.
Pomoce

• Projekcja reportażu Wsiowa Szymbor
ska w Sztokholmie,
— swobodne wypowiedzi uczniów doty
czące obejrzanego materiału filmowego.
• Analiza (dokonywana przez uczniów)
kart katalogowych i kartotekowych zawie
rających informacje o twórczości Szymbor
skiej i o niej samej,
— bibliotekarz ukierunkowuje wypo
wiedzi uczniów tak, aby zwrócili uwagę na
powtarzające się na każdej karcie elementy
informacji, takie jak:
A nazwa autora,
A tytuł 1 podtytuł,
A kolejność wydania,
A miejsce wydania,
A rok wydania,
— uświadomienie uczniom, że elementy
odczytywane z kart katalogowych tworzą
opis katalogowy.
• Prezentacja tablic z wzorami opisów
bibliograficznych: książek, rozdziału w pra
cy zbiorowej, artykułu w czasopiśmie.
• Wprowadzenie definicji: O pis biblio
graficzny to zespól informacji niezbędnych
do zidentyfikowania dokumentu,

— portret Wisławy Szymborskiej,
— karty katalogowe i karty z kartoteki
zagadnieniewej, osobowej, zawierające in
formacje o twórczości Wisławy Szymbor
skiej i dokumentach opisujących jej życie
i twórczość,
— tablice (65-69) prezentujące wzory
opisu bibliograficznego różnych dokumen
tów autorstwa Jadwigi Andrzejewskiej,
— zestaw wideo, reportaż z wręczenia
Nagrody Nobla — Wsiowa Szymborska
w Sztokholmie, nadany przez TVP 1 w nie
dzielę 20 grudnia 1996 r.
Czas trwania
— dwie jednostki lekcyjne.
Tok lekcji
• Krótki wykład polonisty o życiu
i twórczości Wisławy Szymborskiej,

— zwrócenie uwagi na to, że opis biblio
graficzny zawiera mniej elementów niż opis
na karcie katalogowej.
• Ćwiczenia praktyczne w grupach pole
gające na tworzeniu opisu bibliograficznego
na podstawie informacji zawartych na kar
tach katalogowych, kartach z kartoteki zagadnieniowej i osobowej.
• Prezentacja wykonanej pracy, korekta
ewentualnych błędów.
• Podsumowanie lekcji — rozmowa o zna
czeniu znormalizowanego opisu dokumen
tu w sprawnym przepływie informacji.
Uświadomienie uczniom, że znajomość opi
su bibliograficznego pomoże im dotrzeć do
poszukiwanych dokumentów, a także uła
twi organizację własnego warsztatu pracy.
KRYSTYNA RATYŃSKA-OLECHNOWSKA

N ie z a p o m n ij o pren u m eracie!!!
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Kultura na mecie
czyli final konkursu:
,Najaktywniejsza gmina wiejska w zakresie kultury w 1996 roku”
Przecież z tej ziemi i strzechy wyrosłem
i małej z desek kołyski
dlatego kocham i kochał będę
ten skrawek ziemi własnej ojczystej
Ewa Ciesielska — Szacunek do ziemi
ze zbioru Talenty Jóźwika z m^glan

Czytając słowa przytoczonego fragmentu
wiersza możemy sobie zadać pytanie: czy
w chwili budowania młodej demokracji i sa
morządności, przy kłopotach finansowych,
jest czas na kulturę i tzw. sentymentalizm
regionalny? Sądzę, że najlepszą odpowiedzią
są wymierne i niewymierne efekty wymienio
nego w tytule konkursu wojewódzkiego.
Zamierzenia i cele konkursu były ambit
ne, ale chcemy przedstawić to, co po nim
pozostaje: nowe książki w bibliotekach, pro
gramy imprez kulturalno-artystycznych ze
społów kabaretowych, muzycznych i fol
klorystycznych, słowa poegi przelane na pa
pier, krajobrazy malowane na płótnach i kar
tonach, kroniki historyczne miejscowości od
kopane z zakamarków pamięci i zżółkłych
kart archiwów. Wspomnę też o dużym zaan
gażowaniu władz samorządowych w material
ne i ekonomiczne wsparcie placówek kultury.
Sfinansowano remonty lokali, zakupiono no
wy sprzęt biblioteczny, biurowy, muzyczny.
Pomysł aktywizowania środowisk kułtury i samorządów nie jest nowy. Już po raz
trzeci w szranki o „najkułturalniejszą gmi
nę” wchodzą biblioteki, domy kultury, ze
społy taneczne, kabaretowe i orkiestry dęte.
Organizatorami i sponsorami konkursu
corocznie są: Wydział Kultury i Sztuki
Urzędu Wojewódzkiego, Sejmik Samorzą
dowy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
Wojewódzki Dom Kultury w Piotrkowie
Trybunalskim. Współzawodnictwo to cie
szy się życzliwością i poparciem Minister
stwa Kultury i Sztuki w Warszawie.
Konkurs w bibliotekach przebiegał w dwóch
etapach.
Etap pierwszy to praca bibliotekarza na
rzecz własnego środowiska, próby tworze

nia ośrodków wiedzy o regionie. Odkurzo
no księgozbiory regionalne, opracowywano
je i gromadzono z dużym poświęceniem
nowe pozycje. Szczególną uwagę zwrócono
na katalog księgozbioru regionalnego, kar
totekę wycinków prasowych o własnej gmi
nie i kartotekę środowiskową.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Będkowie

Najwięcej jednak wrażeń komisji kon
kursowej i czytelnikom dostarczyły wysta
wy, kąciki i izby regionalne. Przygotowy
wane były z wyczuciem artystycznym, zna
jomością historii własnego terenu i pomy
słowością w ekspozycji zgromadzonych ma

il

teriałów, dokumentów i przedmiotów użyt
ku codziennego dawnej wsi. Wiele wystaw
znajdzie stałe miejsce w bibliotekach i będą
poszerzane, inne pozostaną na fotografiach
w kronikach, ale na pewno pozostaną w pa
mięci czytelników, szczególnie młodych.
Drugim etapem współzawodnictwa anga
żującego inwencję, pomysłowość i zdolności
artystyczne dzieci i młodzieży na rzecz swojej
miejscowości stał się konkurs plastyczny pt.
„Miejsce, które kocham...”
Przygotowania i opracowywanie materia
łów do prac konkursowych oraz pierwsze
eliminacje odbywały się w oddziałach dla
dzieci i w bibliotekach gminnych. W tej
części konkursu udział wzięło ok. 450 dzieci.
Do eliminacji wojewódzkich, które od
były się 26 września 1996 roku w lokalu
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Pio
trkowie Trybunalskim, 114 wyselekcjono
wanych prac nadesłały placówki:
• oddziały dla dzieci z Bełchatowa, Ko
luszek, Opoczna, Radomska i Zelowa,
• biblioteki publiczne miejsko-gminne
z Kamińska, Sulejowa i Tuszyna,
• biblioteki publiczno-szkolne z Dobry
szyc, Kodrębia i Srocka,
• bibhoteki gminne z Białaczowa, Bu
dziszewic, Gorzkowic, Lgoty Wielkiej, Lu
bochni, Łęk Szlacheckich, Masłowic, Ra
domska, Rozprzy, Sławna, Sulmierzyc,
Szczercowa i Ujazdu.
Komisja nagrodziła i wyróżniła 60 prac,
pozostała część uczestników otrzymała na
grody pocieszenia. Wszystkie katalożki, wy
wiady, albumy fotograficzne, kroniki his
toryczne pokazano na wystawie w Woje
wódzkiej Bibliotece Publicznej.
Dziecięce spotkanie z Biblioteką Wojewódz
ką zakończyło się słodkim poczęstunkiem,
a z Piotrkowem Trybunalskim — lekcją his
torii o naszej przeszłości w Zamku Królewskim.
Całoroczne zmagania i nagromadzone emo
cje znalazły finał w Gminnym Ośrodku Kul
tury w Woh Krzysztoporskiej dnia 7 listopada
1996 roku. Gośćmi honorowymi imprezy byli;
Krystyna K u ź m iń sk a — przedstawicielka
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Stanisław
W ita s z c z y k — wojewoda
piotrkowski
oraz członkowie Sejmiku Wojewódzkiego.
Funkcję gospodarzy pełnili dyrektor Wy
działu Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódz
kiego w Piotrkowie Trybunalskim —
Elżbieta G n ie w a s z e w s k a i wójt Gminy
Wola Krzysztoporska— Bogdan K a zu b .
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Ocenę przebiegu konkursu oraz jego wy
niki przedstawiła dyrektor Gniewaszewska.
Z satysfakcją odnotowaliśmy wiele ciepłych
słów na temat aktywności, zaangażowania
oraz wkładu pracy bibliotekarzy w propa
gowanie kultury, czytelnictwa i wiedzy o re
gionie we własnym środowisku.
Komisja konkursowa oceniła 38 gmin,
które zadeklarowały uczestnictwo. W ciągu
roku dwukrotnie dokonywano komplekso
wego przeglądu wszystkich instytucji kul
tury. Oceniając je według kryteriów okre
ślonych w regulaminie. Jury zakwalifikowa
ło do nagród gminy w trzech kategoriach:
kategoria I: Inowłódz, Kobiele Wielkie,
Rokiciny, Rozprza, Rzeczyca, Szczerców,
Ujazd, Wielgomłyny, Wolbórz;
kategoria II: Gorzkowice, Kluczewsko,
Kodrąb, Lubochnia, Moszczenica, Poświęt
ne, Sławno, Sulmierzyce, Wola Krzyszto
porska, Tomaszów Mazowiecki;
kategoria III: Aleksandrów, Będków, Czer
niewice, Lgota Wielka, Grabica, Ręczno.
Nagrody specjalne ufundowane przez
Sejmik otrzymały gminy Wolbórz i Wiel
gomłyny. Przyznano także, ze względu na
duże zaangażowanie w pracy, odkrywanie
i lansowanie lokalnych twórców, gromadze
nie i prezentowanie zbiorów regionalnych,
organizowanie konkursów propagujących
wiedzę i historię regionu, 19 nagród in
dywidualnych dla bibliotekarzy wojewódz
twa piotrkowskiego. Miło stwierdzić, że
bibliotekarze wiedzą i czują, co to znaczy:
moja osada, moje miasto, moja Ojczyzna.
Możemy już sobie odpowiedzieć na pyta
nie, czy warto walczyć o kulturę, o własne
korzenie. N a pewno warto, aby nie zagubić
siebie i polskiego dorobku kulturalnego
w powodzi komercyjnej literatury, kinema
tografii i gier komputerowych. Wypadałoby
zatrzymać się na chwilę w pogoni za dob
rami materialnymi i zastanowić się, co ja
mogę sam „ocalić od zapomnienia” i wnieść
nowego do swojej „małej ojczyzny”.
Zakończę słowami cytowanego na po
czątku wiersza, oddają one bowiem klimat
konkursu i jego cel:
Pragnę, aby to miejsce, gdzie chodzę i stoję
mały obszarek na kontynencie
pozostał nigdy nienaruszony
świecił pokojem i stał się świętym.

Relacjonowała URSZULA DERENDARZ
st. bibliotekarz, instruktor WBP
w Piotrkowie Trybunalskim

Jubileusz Biblioteki w Dzierżoniowie
Biblioteka publiczna istniejąca od maja
1946 roku była pierwszą w Dzierżoniowie
instytucją kultury, która rozpoczęła działal
ność po drugiej wojnie światowej. Odegrała
ona znaczącą rolę w procesie integracji
społecznej, często również polonizacji mie
szkańców Ziemi Dzierżoniowskiej, wśród
których byli osadnicy z kresów wschodnich
i z Polski centralnej, reemigranci z Rumu
nii, ludność żydowska, która trafiła tu
z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen
i jego filii, a także dość liczna grupa Gre
ków.
Biblioteka, powstała jako Powiatowa Bi
blioteka Publiczna, miała później status
Miejskiej, a następnie Powiatowej i Miej
skiej Biblioteki Publicznej, w latach 19751977 - Oddziału Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Wałbrzychu. Od r. 1978 jest
Miejską Biblioteką Publiczną im. Krzy
sztofa Kamila Baczyńskiego. W ciągu 50letniej działalności z biblioteki i jej zbiorów
korzystało wielu czytelników Dzierżoniowa
i rejonu, a obecnie swoją bibliotekę od
wiedza już trzecie pokolenie mieszkańców.
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W latach 70. i 80. Biblioteka była or
ganizatorem imprez o zasięgu ogólnokrajo
wym; Dzierżoniowskich Dni Literatury
(1969-1989) i Konkursu Recytatorskiego
„Spotkanie z poezją K. K. Baczyńskiego
(1971-1988)”. Podczas 12 edycji Dni Litera
tury Dzierżoniów gościł wielu współcze
snych pisarzy polskich i publicystów. W Bi
bliotece i jej filiach, w ośrodkach kultury,
klubach, zakładowych placówkach kultury
województwa wałbrzyskiego odbywały się
spotkania autorskie, odczyty, sympozja lite
rackie, maratony filmowe. Konkurs recyta
torski poświęcony pamięci patrona Biblio
teki gromadził co dwa lata miłośników
żywego słowa z odległych miejscowości:
Lublina, Radomia, Gostynina, Opola, Wro
cławia, Zgorzelca. Towarzyszyły mu wy
stawy, recitale poetyckie, filmy, kiermasze
książek, spotkania autorskie i odczyty.
Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna
ma w swoich zbiorach 131 303 książki, 241
tytułów książek „mówionych”, 924 roczniki
czasopism, 91 tytułów czasopism bieżących.
Ze zbiorów MBP korzysta rocznie 11 058
czytelników, którzy wypożyczyli 241 811
książek; 53 379 książek i czasopism udos
tępniono na miejscu. W 400 różnych for
mach pracy kulturalno-oświatowej organi
zowanych przez MBP udział wzięły 4923
osoby.
Biblioteka wyróżniła się wśród bibliotek
samorządowych województwa wysokim
wskaźnikiem czytelnictwa (28,8% miesz
kańców miasta jest czytelnikami MBP) oraz
bogatą ofertą działań kulturalno-wychowawczych. Poza tradycyjnymi formami pracy
stosowanymi w bibliotekach, przy dzierżo
niowskiej bibliotece działa od roku 1985
dziecięcy Teatrzyk Lalkowy „Błękitny
Ptak”, który zdobywa nagrody i wyróż
nienia na corocznych wojewódzkich prze
glądach teatrzyków dziecięcych.
Trwała i długoletnia współpraca z samo
rządem mieszkańców, organizaqami społe
cznymi (PCK, TPD), instytucjami oświato
wymi (szkoły, przedszkola) przynosi znaczą
ce efekty w postaci stałego wzrostu liczby
korzystających z usług Biblioteki.
W celu usprawnienia usług czytelrńczych
rozpoczęto w roku 1993 komputeryzację
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Pan Mateusz Cegiełka, przewodniczący Rady Miejskiej, przekazuje gratulacje pracownikom.

zbiorów bibliotecznych. Istnieje realna mo
żliwość włączenia MBP niebawem do sieci
Internetu.
Poszukując dodatkowych środków na
działalność czytelniczą, MBP prowadzi róż
norodną działalność gospodarczo-usługową: introligatorską oprawę książek, usługi
ksero, organizację kiermaszów, wynajem
pomieszczeń itp.
Według oceny Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Wałbrzychu, MBP w Dzier
żoniowie należy do najlepiej pracujących
bibliotek samorządowych województwa.
Dla przypomnienia półwiecza istnienia
i działalności MBP pracownicy tej placówki
przygotowali wiele imprez czytelniczych.
Odbywały się one przez cały rok. Były to
wystawy, konkursy, spektakle, wycieczki
i lekcje biblioteczne. Do cieszących się du
żym powodzeniem należał konkurs literacki
i plastyczny pn. „Moja biblioteka”, w któ
rym uczestniczyło 210 dzieci. Dzięki pomo
cy sponsorów autorzy najlepszych prac
otrzymali wiele atrakcyjnych nagród rze
czowych.
Finał obchodów jubileuszowych odbył
się 12 grudnia. N a nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej zwołanej w Sali Rycerskiej z oka
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zji 50-lecia działalności biblioteki spotkali
się przedstawiciele władz samorządowych
i wojewódzkich oraz byli i obecni pracow
nicy biblioteki, a także dyrektorzy bibliotek
z województwa wałbrzyskiego. W progra
mie sesji poza okolicznościowymi wystąpie
niami dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Wałbrzychu, Andrzeja T yw sa, dyrektora MBP w Dzierżoniowie, Marii
Z a r z y c k ie j, wicedyrektora Wydziału
Kultury Urzędu Wojewódzkiego, An
drzeja G w ia z d y , odbyło się wręczenie od
znaczeń, listów gratulacyjnych i nagród
pracownikom Biblioteki. Panie: Irena
S k o c z e ń i Emilia M ih ile w ic z otrzymały
Złote Krzyże Zasługi, M aria Z a r z y c k a
i Alicja S z e lig a — Srebrne Krzyże Zasłu
gi. Resortową odznaką Zasłużony Działacz
Kultury uhonorowane zostały Elżbieta
G r a b o w s k a , Renata B rz e z o w s k a i Jo
lanta K a r a s z e w s k a . Przewodniczący Ra
dy Miejskiej, p. Mateusz C e g ie łk a , wy
stosował listy gratulacyjne do p. Sergiusza
R o d z is z e w s k ie g o , założyciela Biblioteki
Powiatowej i jej pierwszego kierownika,
oraz do dr. Józefa J a w o r s k ie g o , dyrek
tora PiM BP w 1. 1964-1974, i p. Ludwika
T r z e p li, prezesa Koła Przyjaciół Biblio
teki w 1. 1978-1993.

w siedzibie M BP otwarto wystawę „Pół
wieku działalności dzierżoniowskiej biblio
teki publicznej”, była też promocja wydaw
nictw jubileuszowych — monografii wyda
nej z okazji 50-lecia Biblioteki oraz okolicz
nościowego ekslibrisu. Na kiermaszu Wy
dawnictwo Dolnośląskie oferowało swe
książki po cenach hurtowych. Przy toaście
spotkali się byli i obecni pracownicy biblio
teki oraz licznie zgromadzeni goście.

letnią działalność Biblioteki w gromadzeniu
i udostępnianiu zbiorów, popularyzowaniu
kultury, wiedzy i czytelnictwa, a także jej
efektywność w pomnażaniu zasobów finan
sowych, postrzega Miejską Bibliotekę Pub
liczną jako instytucję wspomagającą życie
gospodarcze, społeczne i kulturalne miasta
oraz wspiera jej działania organizacyjnie
i finansowo.

Optymizmem na przyszłość napawa fakt,
że Rada Miejska, oceniając pozytywnie 50-

Autorka jest dyrektorem MBP
w Dzierżoniowie

MARIA ZARZYCKA

§ Rubryka z paragrafem

Kustosz — również w innym dziale
Pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dziale
dziecięcym na stanowisku kustosza. Obecnie chciałabym — ze względu na trudności współpracy — prze
nieść się do innego działu. Czy w związku z przeniesie
niem się mogę utracić stanowisko kustosza?
Stanowisko kustosza jest zależne od wykształ
cenia, umiejętności, stażu pracy bibliotekarza,
a nie od miejsca zatrudnienia go w określonej
strukturze biblioteki. Wymagane kwalifikacje na
to stanowisko podane są w Rozporządzeniu
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu
stwierdzania kwalifikacji uprawniających do
zajmowania określonych stanowisk w instytu-

tucjach kultury (załącznik nr 1 — Dziennik
Ustaw 1992 nr 46 poz. 206; wykształcenie wyższe
bibliotekarskie lub wyższe-(-podyplomowe stu
dium bibliotekoznawstwa bądź wyższe odpowia
dające profilowi biblioteki oraz co najmniej
4-letni staż pracy).
Nie ma żadnego przepisu, który by uprawniał
zarządzającego placówką do obniżenia Pani sta
nowiska. Jeśli zdarzało się to niekiedy w prak
tyce, to jedynie wówczas, gdy nadano pracow
nikowi stanowisko wyższe, niż wskazywały prze
pisy określające wymagania kwalifikacyjne (np.
stanowisko kustosza — osobie z długoletnim
stażem, lecz bez studiów wyższych).

Urlop po przerwie w zatrudnieniu
w okresie od 1 IX 1978 do 31 III 1993 r. pracowałam
w pełnym wymiarze czasu pracy, po czym od 2 IV 1993
do 5 VIII 1994 byłam na zasiłku dla bezrobotnych.
Następnie przez pól roku (1 XII 94 — 31 V 95) pracowa
łam w pełnym wymiarze, później przez 10 miesięcy byłam
na umowie zleceniu (1 VII 95 — 31 V 96). Od 1 VI
podjęłam znów pracę w pełnym wymiarze w Domu
Kultury. Czy należy mi się urlop za rok 1996 i ile urlopu
będę mieć w roku 1997?
Półroczna Pani praca w pełnym wymiarze
(1 XII 94 — 31 V 96) podjęta po przeszło półtorarocznej
przerwie według obowiązujących wówczas przepisów
Kodeksu pracy nie dawała Pani uprawnień do urlo
pu — „Pracownik podejmujący pracę po przerwie w za
trudnieniu trwającej dłużej niż trzy miesiące [...] uzy
skuje prawo do urlopu z upływem roku” — Kodeks
pracy art. 156 § 1. Przepis ten obowiązywał do dnia 31
grudnia 1996 r.

Nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycz
nia 1997, wprowadzają zasadniczą zmianę. „Do okresu
zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wy
miar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrud
nienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu" — art.
154*. Tak więc w roku 1997 mieć Pani będzie prawo do
urlopu w wymiarze 26 dni roboczych — dnia 31 maja
minie zresztą rok Pani pracy w Domu Kultury.
„Za dni robocze uważa się wszystkie dni z wyjątkiem
niedziel oraz świąt określonych w odrębnych przepisach.
Dodatkowych dni wolnych od pracy [...] nie wlicza się
do urlopu (art. 154 § 2 i § 3).
„Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa
w każdym następnym roku kalendarzowym” (art. 153
§ 3).
Wykonywana przez Panią poprzednio praca na
umowie zleceniu nie daje prawa do urlopu.
W. W.

35

iî!
■■h

T r 0gra m ko m putè row'y Iwôrzg cÿ
ze szkolnej biblioteki
)■>
in fo rm acy jn e
h ' ftowcmzesne cen tru m
rawdzońy używa go ponad 700 szkót w Polsce
lalecany przez MEN - w zest, zalecanych śrddków
aktycznych nr 0^40
W pełni zgodify z polskimi normami bibliotekarskimi
i^osiada wszystkie funkcje potrzebne w bibliotece szkolnej grog ż e n i e , opracowanie, wyszukiwanie, wypożyczanie,
tyki i inne.
Ponadto.*-

• Obsługuje kody kreskowe.
• Automatyzuje gfomocję.
Kifkakrołnie skraca czas inwentaryzacji zbiorów tj. skontrum.
• iM sUii? bibfiotekarzy od żmudnych czynności ^śtipanycd^^gfatystyką
b ib lio te czn ą yp ^ie rcw ą administracją w M o te c e . W ^ lk ie statystyki szkolne
tworzy w petni auTdmatycźnie.
• Umożliwia korzystanie z gotowym
danym z opisami bibliograficznymi
“Przewodnika Bibliograficznego” BN. "Bibliografii Zawartości Czasmis,'''!"
oraz “Słownika Języka Haseł Przedmiotowych”.
Nauczyciele bibliotekarze mają więcej czasu na pracę dydaktyczną
z czytelnikami, a czytelnicy natychmiastowy dostęp do potrzebnej
informacji.

MOÜSystemy iriformatyczne
ul Zygmunta Augusta 3-5-7, 81-359 Gdynia
tel (0-58) 20 39 53, 21 80 21 w. 274, 61 15 83

VU LCAN
O P R O O R A M O W A N IE

KOM PUTEROW E

ul. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław
tel /fax (0-71) 48 01 58, 72 85 58

„SUKURS”
Firma Usługowo
- Handlowa w Gdańsku

Firma Usługowo-H andlowa
w Gdańsku
Oferuje Państwu na zasadzie prenum eraty

bieżącą inform ację bibliograficzną now ości książkow ych dla szkół
przydatną szczególnie dla użytkowników systemu komputerowego - - BIBLOTEKA SZKOLNA - MOL
autorstwa Elżbiety Sobiborowicz.

Pełny opis katalogowy będzie uzupełniony o hasła przedmiotowe i symbole UKD.
Częstotl iwość ukazywania się prenumeraty - r a z n a k w a r t a ł .
Pierwsza edycja ukazałaby się w grudniu 1997 r. Istnieje możliwość zamówień grupowych (nie więcej
niż 4 szkoły — w ty'm przy padku zamówienia i opłaty realizuje wytypowana szkoła). Realizacja
zależna jest od ilości zgłoszeń.
Zainteresowanych prosimy o składanie zamówień do 30 września 1997 r. z równoczesnym
dokonaniem wpłaty przekazem dla wpłat na rachunki bankowe na adres i konto:
„SUKURS”
Firma Usługowo-Handlowa
Roman Bielak
ul. Myczkowskiego 8/14 80-215 Gdańsk
PKO BP II 0/Gdańsk 19523-167530-136
Ceny prenum eraty
książka — cena kwartalna 19,- zł
do końca 1998 r. 95,- zł za V kwartałów
(w tym IV kw. 1997 r.)
dyskietka — cena kwartalna 18,- zł
do końca 1998 r. 90,- zł za V kwartałów
(w tvm łV kw. 1997 r.)
gx
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„SUKURS” Firma Usługowo-Handlowa
80-215 Gdańsk ul. Myczkowskiego 8/14
teł. (0-58) 45-65-44

Dostawy realizowane będą w systemie za zaliczeniem pocztowym płatnym przez Zama
wiającego przy odbiorze.
Koszty przesyłki pokrywa Wydawca.

Ponadto w sprzedaż}' znajduje się:

„Mapa Topograficzna” do Trylogii H. Sienkiewicza
w wersji czarno-białej
Na mapie Rzeczypospolitej XVII wieku naniesiono wydarzenia związane z trylogią, a więc trasy
pochodów bohaterów powieściowych: Kmicica, Zagłoby, Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego oraz
pochód Kozaków i Tatarów pod wodzą Chmielnickiego oraz ks. Jeremiego Wiśniowieckiego.
Mapa zawiera również szkic sytuacyjny obrazujący obronę Zbaraża, szkic twierdzy w Kamieniu
Podolskim oraz powiększoną mapę Laudy i inne ry'sunki związane z epoką.
W ariant: 1. Mapa na papierze miękkim
70 x 60 cm w cenie 20,- zł
2. Mapa laminowana
70 x 60 cm w cenie 25,- zł
(w sześciu sklejonych elementach)
3. Mapa laminowana
70 x 60 cm w cenie 25,- zł
(w czterech sklejonych elementach)
4. Mapa w 2 elementach
7 0 x 6 0 cm w cenie 2 0 ,-zł
Realizacja zamówienia na mapę odbywać się będzie za zaliczeniem pocztowym płatnym przez
zamawiającego przy odbiorze.
Koszty przesyłki pokiywa wydawca.
Zamówienia przesyłać należy na adres firmy:
„SUKURS” G dańsk Wrzeszcz
ul. Myczkowskiego 8/14
kod 80-215, tel. (058) 45-65-44

ZAMÓW IENIE
miejscowość, data
Pieczęć firmowa szkoty/instytucji lub nazwisko, imię
i adres z kodem osoby prywatnej w przypadku
zamówienia indywidualnego

Niniejszym zamawiam mapę Trylogii w wariancie...... cena..............sztuk .

Podpis i stempel gł. księgowego

Podpis i stempel dyrektora szkoły
lub osoby zamawiającej w przy
padku zamówień indywidualnych

W YOAW NICI WO
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Nasza seria

« ^ A l KA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA»
wzbogaciła się o nową, bardzo użyteczną książkę
Aleksandra RADWAŃSKIEGO

„KOMPUTERY, BIBLIOTEKI, S Y S TE M Y ”
Podręcznik
Książka zawiera:
1. Wprowadzenie.
2. Podstawowe pojęcia związane z komputerową technologią inform acyj
ną.
3. Bazy danych.
4. Problemy automatyzacji bibliotek.
5 Komputeryzacja działalności informacyjnej.
6. Społeczeństwo informacyjne.
7. Podsumowanie.
8. Dodatki:
A. Podstawy systemu operacyjnego DOS.
B. Pierwsze kroki w sieciach lokalnych
C. Pierwsze kroki w „OKNACH”
oraz słowniczek skrótów i wybranych terminów . Literatura w jęz. polskim
i literatura źródłowa.
Książka przeznaczona głównie dla słuchaczy i studentów
kierunku „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” - będzie także
bardzo pożyteczna dla w szystkich, którzy interesują się tą prob
lematyką.
Stron 145 cena 10 zł

Gorąco tę książkę polecamy!
Zamówienia prosim y kierować:
Dział Promocji i Kolportażu
ul. Hankiewicza 1,02-103 Warszawa
lub
W ydawnictwo SBP ul Konopczyńskiego 5/7, 00-953 Warszawa

i
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SERIA

PROPOZYCJE I MATERIAŁY
dostarcza Państwu systematycznie informacje o najciekawszych sympozjach
i konferencjach poświęconych problemom nurtującym środowisko bibliotekarskie
Najnowszy, dziewiąty tom pt.

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
zawiera materiały z III Ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w czerwcu
1996 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Supraślu k BiategostokJ

Książka zawiera:
— opisy wdrażania komputeryzacji w 9 wybranych WBP (Radom, Słupsk,
Łódź, Szczecin, Sieradz, Zielona Góra, Warszawa, Białystok, Lublin),
— dwa syntetyczne artykuły o problemach komputeryzacji bibliotek publicznych
i perspektywach tego procesu,
— opisy wybranych problemów komputeryzacji bibliotek, z którymi zmagali
się Ci, którzy wdrożyli ją w swoich placówkach (standardy, kryteria wyboru
systemu dla małych i średnich bibliotek, metody konwersji, język haseł
przedmiotowych, współpraca w tworzeniu bibliografii regionalnych).
Książka kończy się reasumpcją wniosków przyjętych przez uczestników konfer
encji.
Jest to wartościowa pozycja dla całego środowiska Jej przestudiowanie pozwoli
uniknąć błędów w trudnym procesie wdrażania komputeryzacji.

BĄDŹ PRZEZORNY— KUP TĘ KSIĄŻKĘ.
NA PEWNO SIĘ OPŁACI !
stron 170, cena 15 zł
Zamówienia prosim y kierować:
Dział Promocji i Kolportażu
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
lub
Wydawnictwo SBP ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-953

Warszawa

w tej serii ukazały się:

P R O P O Z Y C J E I M A T E R IA Ł Y
tom

1. BIBLIOGRAFIE REGIONALNE

tom

2. JAK POMAGAĆ BIBLIOTEKOM

tom

3. INFORMACJA BIZNESOWA W BILIOTECE

tom

4. BILIOTEKA NAUKOWA: Automatyzacja, organizacja, zarządzanie

tom

5. DZIEDZICTWO KULTUROWE: Informacja, mniejszości etniczne.

tom

6. COMPATIBILITY AND INTEGRATION OF ORDER SYSTEMS.
Kompatybilność i integralność systemów porządkowania wiedzy'.
Tekst w języ ku angielskim.

tom

7. TRADYCJE NARODOWO-KULTUROWE W LITERATURZE

tom

8. DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W BIBLIOTECE

tom

9. KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tom

10. A. Paluszkiewicz - STRUKTURA DANYCH BIBLIOGRAFICZ
NYCH W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH BIBLIOTECZ

tom

NYCH
11. PRÓBY ZASTOSOWANIA MARKETINGU W BIBLIOTEKACH

tom

12. FORMAT USMARC REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO DLA
KSIĄŻKI

W Y D A W N IC T W O N AU KO W E PW N
poleca:
Ekologia. Jej zw iązki z różnymi dziedzinam i w ied zy

Pod red. Alicji Kurnatowskiej
Wyd. 1, podr., ark. wyd. 22, brosz. 16,1 x24 cm
ISBN 83-01-12210-2

Praca jest zbiorem oryginalnych wykładów o tematyce ekologicznej, która jest roz
w ażana ze stanowiska różnych nauk: humanistycznych, przyrodniczych, medycznych
i technicznych. W opracowaniu uwzględniono najnowsze osiągnięcia w tych dziedzinach.
Je st to podręcznik akademicki zaspokajający zarówno potrzeby nauczycieli akademickich,
jak i nauczycieli szkól średnich i ich uczniów oraz studentów . Autorzy publikacji są
profesorami czterech łódzkich uczelni — Uniwersytetu, Akademii Medycznej, WAM, Poli
techniki.

R egulatory w zrostu i rozw oju roślin. W łaściw ości

działanie t. 1-2

Pod red. Leszka Jankiewicza
Wyd. 1, podr. ak., s. 282, brosz., 16,5 x 24 cm
ISBN 83-01-12141-5 t. 1
ISBN 83-01-12137-4 t. 2

Książka ta stanow i wnikliwe opracowanie zagadnienia działania, budowy i wpływu
regulatorów wzrostu i rozwoju roślin. Tom I został poświęcony właściwościom działania
tych regulatorów. Szczegółowo została omówiona rola: auksyn, giberelin, cytokinin,
brasinosteroidów, inhibitorów wzrostu, etylenu, poliaminu oraz działanie regulatorów
wzrostu w roślinie, regulacji gospodarki wapniowej i działanie substancji związanych
z odpornością roślin przeciw patogenom (np. fitoaleksyn). Książka znajdzie krąg odbior
ców wśród pracowników katedr chemii, biochemii, fizjologii roślin, sadownictw a, kwia
ciarstwa i warzywnictwa wydziałów Akademii Rolniczych oraz wśród studentów tych
uczelni. Poza tym może być pomocna w pracy naukowej pracowników instytutów
badawczych.
Tom 2 pośw ięcono zastosowaniom regulatorów wzrostu i rozwoju w różnych działach
ogrodnictwa (w sadownictwie, warzywnictwie, uprawie roślin ozdobnych i szkółkarstwie),
jak również w rolnictwie i leśnictwie. Je st także obszerny rozdział o zastosow aniu
regulatorów roślinnych w kulturach tkankowych oraz rozdział o alleloparii, co łączy się ze
zjawiskiem zmęczenia gleby i złego wpływu jednych roślin na drugie.

Josef H. Reichholf
Zarys m echanizm ów ew olucji

Red. nauk. Halina Krzanowska, Adam Łomnicki
Wyd. 2, podr., s. 404, brosz., 16,5x24 cm
ISBN 83-01-11886-5

Książka obejmuje zakres problematyki współczesnej biologii ewolucyjnej od genetyki
molekularnej poprzez genetykę populacyjną aż po systematykę i paleontologię.
Je st to dzieło oryginalne, dające wielostronny obraz aktualnego stanu ewolucjonizmu.

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
ul. Miodowa 10, 00-251 WARSZAWA
Dział Sprzedaży: tel. (0-22) 635,09-75, fax (0-22) 8 2 6 -09-50

Zapraszamy do naszych księgarń promocyjnych na terenie całego kraju,
w których można kupić wszystkie publikacje naszego Wydawnictwa

